
PAMIŠUSI MEILĖ 
 

kun. Stasys Yla 
 

parašyta koncentracijos stovykloje Stutthofe 1944 m. 
 

“Wahnsinnige Liebe, Novelle uber eine Dorfkunstlerin” 
 
   Palangoj, pasislėpusi po jazminų krūmu, sėdėjo mergaitė ir pjaustė verpstę. Peilis, lyg 
miklus šokėjas, žaidė jos pirštuose. Medinė razeta pamažu sklaidė savo žiedo lapus. 
 
   Mergaitė, tarsi ratuku eidama, kraipė galvą, mynė koją ir tyliai niūniavo: 
 

Razatėlė tū-ta, tū-ta, 
Razatėlė tū-ta........ 

 
   Jos akys buvo įkaitusios ir skruostai paraudę. Ji perbraukė atvėsusias rankas per kaktą, 
pamiklino aptirpusius pirštus ir toliau dirbo. 
 
   Vėjas pūstelėjo į jazminų tarpą. Pabiro žiedai ir nutūpė, lyg drugeliai, ant verpstės.  
 
   Mergaitė šyptelėjo, padėjo peilį į šalį ir ėmė dėlioti lapelius aplink savo razetą. Baltas 
žiedų vainikas apjuosė jos kūrinį. Ji pakėlė galvą nuo verpstės ir iš tolo stebėjo ją. 
 
  Tuo metu vėl pūstelėjo vėjas ir žiedų vainikas išsisklaidė. Mergaitės kakta perbėgo 
raukšlių banga ir lūpos išsišovė į priekį. Lyg supykusi, ji nutvėrė peilį ir vikriai užbrėžė 
lanką. Toj vietoj, kur buvo baltasis vainikas, ėmė pintis medinių jazmino žiedų juosta. 
 
   Pagaliau, kai darbas buvo baigtas, mergaitė padėjo rankas ant lentos, atrėmė galvą į 
ranką ir užmerkė akis. Razeta ir jazminų vainikas mirgėjo ir kibirkščiavo jos akyse. Iš 
pradžių jai patiko šis pagražintas ir sugyvintas jos kūrinys. Bet greitai įkyrėjo, ir ji atvėrė 
savo blakstienas. 
 
   Danguje žaidė saulėleidžiai. Debesėliai, lyg baltos avys, besiganančios plačiame 
dangaus ganyklose, puošėsi auksinėm garbanom. Mergaitė įsmeigė savo akis į juos. 
Debesėlių vietoje, rodos, švitėjo jos razeta ir jazminų lapeliai - tokie dideli ir balti. Pro 
juos, lyg pasislėpęs faunas, šypsojosi jai pažįstamas veidas ir žvelgė akys - tokios 
mėlynos ir gilios, kaip dangaus mėlynė. 
 
   Ji skubiai paėmė peilį ir virš razetos užbrėžė J. D. 
 
   - Kur, Ulia? - pasigirdo pro atvirą langą motinos balsas. - Pareis vyrai iš darbo, reikės 
vakarienę valgyt, o jos vis nėr! 
 
   - Tur būt, pjausto ką nors, pasislėpus, - atsakė sesuo. 
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   - Nepataisomas vaikas! - tęsė motina. - Kur buvus, kur nebuvus, vis prie tų savo 
pjaustinių. 
 
   Mergaitė, lyg laukdama naujų motinos smūgių, susigužė, priglaudė kaktą prie verpstės 
ir valandėlę laukė. Kai viduje viskas nurimo, ji vėl pakėlė galvą ir toliau pjaustė. Razetos 
apačioj išdygo skaičiai - 1885. 
 
   Apsidairiusi, ar jos niekas nemato, ji pakilo, paėmė verpstę ir skubiai nubėgo į ratinę. 
Po valandėlės ji vėl grįžo į darželį ir ėmė ravėti savo gėlyną. 
 
   Tuo metu iš laukų grįžo vyrai. Vyresnysis brolis, nešinąs apinastriais, užsuko į ratinę. 
 
   Mergaitė, pametusi gėles, įsekė paskui jį. 
 
   - Tu jam nieko nesakyk, Jonai! 
 
   - Ką nesakyt? - nustebo šis. 
 
   - Aš išpjausčiau jo verpstę ir vardą įrašiau... 
 
   - Vardą! 
 
   - Jo..., motinos - Julijos Dulienės. 
 
   Brolis šyptelėjo. 
 
   - Gerai, aš jam nesakysiu! - pasakė jis. 
 
   Mergaitė nuraudo ir, apsisukusi, nubėgo į gryčią. 
 

_________ 
 

   Jonas Kastinas nėjo į laukus ir dirbo ratinėj. Ratelis, kurį Juzas Dulys užsakė savo 
motinai, buvo beveik baigtas. Kastinas pastatė jį ant varstoto, apžiūrėjo iš visų pusių ir 
ėmė sukti ratą. 
 
   - Kliba! - pasakė, nepatenkintas. 
 
   Jis išėmė ratą iš tarpukojo, ištraukė ašelę ir išėjo iš ratinės. 
 
   Kitoj gatvės pusėj skardėjo kūjis, plakamas į priekalą ir šnypštė, lyg įpykęs žąsinas, 
židinio žarijos, pučiamos dumplių. 
 
   Kastinas pasuko tenai. 
 
   - Ar daug darbo turi, Jokūbai? - paklausė jis. 
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   - Nemažiau už tave! - juokėsi šis. - O ko tau? Ar ratelio nebaigei? 
 
   - Pataisyk, štai, ašį - truputį kreiva ji tau išėjo. Žinai, Dulio neapgausi - jis pats pusė 
meistro. 
 
   Geležis įkrito į židinį. Dumplės ėmė ūžti ir ugnis, iššokusi, į visas puses plaktis. 
Pagaliau dumplės dūsliai atsiduso, ugnis aprimo ir dvi žnyplės ėmė raustis žarijose. 
Raudonas virbalas atsidūrė ant priekalo. Plaktukas be pasigailėjimo jį plakė, o jis raitėsi, 
sukinėjosi, pagaliau, lyg nevilties apimtas, metėsi į vandens puskubilį, čia pat stovintį. 
 
   - Še, dabar bus gerai! - pasakė Jokūbas. 
 
   Kastinas grįžo prie savo varstoto, įstatė ašį atgal, grąžino ratą į savo vietą, apsuko jį 
keletą kartų ir patenkintas šypsojosi. 
 
   - Bet kur gi verpstė? - pasigedo jis. 
 
   Apžiūrėjo varstotą, ant kurio mėtėsi įvairiūs daiktai, apieškojo lentų krūvą - nėr. 
 
   - Nukišo kur, mergaitė! - erzinosi jis ir neramiom akim dairėsi po ratinę. 
 
   Tuo metu tarpdury pasirodė Dulys. 
 
   - Ko taip susirūpinęs? - juokėsi jis, žiūrėdamas į Kastiną. 
 
   - Tavo verpstės nerandu! Ėmė kai kas ir nukišo. 
 
   Jis priėjo prie įrankių dėžės ir atkėlė dangtį. 
 
   - A, kur! - pasilenkė jis, ištraukė verpstę ir atkišo Duliui. - Štai, žiūrėk, ar tau patiks. 
 
   Dulys žinovo žvilgsniu apžvelgė razetą. Būdamas berniukas, pats mėgo pjaustyti lazdas 
su rojaus medžiais, gyvatėmis, adomais ir jėvomis. 
 
   - Nemaniau, kad tu ir tokius daiktus taip gražiai darai! - pasakė jis. 
 
   - Ne visiems! - kalbėjo Kastinas. - Tavo motina gera moteris... Še, nešk, tegu sveika 
verpia - marčiai mažiau teks šio darbo. 
 

_____________________ 
 

   Gavusi naują įrankį, Dulienė panoro tuoj išbandyti. Prisitaisė kuodelį, užsidėjo šniūrus 
ant rato ir špulės, ir sėdo verpti. 
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   - Kad ir naginga ta Kastinų giminė! - ėmė girti. - Ką tik paims, tą padarys! Toks 
lengvumėlis - rodos, pats be žmogaus sukasi. 
 
   - O verpstės, motin, tai negiri! Tur būt, nepatinka, ką? - juokavo sūnus. 
 
   - Verpstė, kaip verpstė - neperžema, nepersiaura! 
 
   - Bet gi išpjaustymas! 
 
   - A, teisybė - gražus! 
 
   - Ir tamstos vardas įrašytas ir metai, pastebėjai? 
 
   - Taigi, ir metai... Prieš puskapį metelių, ateidama, atsinešiau naują, ir, va, jau prireikė 
kito. Bet... ilgai nebeteks man juo verpti. 
 
   - Kodėl, motin! - lyg nerimaudamas pasakė sūnus. - Ruošiasi mirti, ar ką? - pagalvojo. 
 
   - Matai, mano ir akys prigeso, ir pirštai surambėjo. Tokiam rateliui reikia jaunesnių 
rankų. 
 
   Sūnus suprato apie ką ji nori kalbėt, ir apsisuko išeiti. 
 
   - Aš turiu būti pas tėvą, - pasakė jis. 
 
 - Palauk, vaike! - sulaikė motina. - Aš jau seniai su tavim norėjau pakalbėt. 
 
   Sūnus atsigrįžo. Motina priėjo prie jo ir padėjo ranką ant peties. 
 
   - Žinai, Dulių vyrai nelaukia ilgai su ženybom, - sakė ji. - Tavo senelis vedė 24-rių 
metų, tavo tėvas paėmė mane, sulaukęs to paties amžiaus. O tau jau 23-ti. Ar galvojai, ką 
išsirinksi, o gal jau turi...? 
 
   Sūnus tylėjo. Taip staiga užkluptas, jis nerado žodžio. 
 
   - Įtaisęs naują ratelį, žiūrėk, netruk parvest ir naują verpėją, - nusijuokė ji, suplojo sūnui 
per petį ir grįžo prie ratelio. 
 
   Sūnus išėjo.  
 
   Jaunasis Dulys ėjo praminta ežia - pamažu, panarinęs galvą. 
 
   - Dulių vyrai! - galvojo jis, ir kaž kodėl prisiminė jam dabar senelis. Daug kartų jis 
girdėjo jo istoriją. Bet nūn ji atrodė jam tokia nepaprasta. 
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   Žmonės kalbėję, kad niekas taip gerai netinka į porą, kaip jis ir ji - mergaitė iš to paties 
kaimo. Abu nuo mažystės suprato, abu iš gerų namų, abu jauni ir gražūs. Bet gi reikėjo 
jam susitikti tą kunigą! 
 
   - Tu, Duly, turi šviesų protą ir gerą širdį, - pasakęs jis, pasikalbėjęs su seneliu. - Ateik 
pas mane, ir aš išmokysiu tave rašto. 
 
   Kunigas dar pridėjęs: 
 
   - Tokia yra mūsų vyskupo, šviesiausio kunigaikščio Giedraičio valia. Kaimo žmonės 
turi taip pat pažinti savą raštą. 
 
   Senelis ėmęs lankytis pas jį ir jam labai patiko. Gal dėlto, kad ten buvo ir daugiau 
jaunimo. Ir vieną kartą, kai jie skaitė garsiai raštus, senelis išgirdo balsą, kuris skambėjo, 
kaip lakštingalos giesmė. Tai buvo mergaitė iš kelinto kaimo. Jos veidas toks šviesus ir 
jos akys tokios didelės! 
 
   Po skaitymo, kai visi ėjo namo, senelis ją palydėjo ir .... po metų ji buvo jo. Kunigas 
palaimino juos ir atminimui įdavė lietuvišką Šv. Raštą, paties vyskupo surašytą... 
 
   Jaunasis Dulys prisiminė, kokioj pagarboj ši knyga laikoma jų namuose ligi dabar. Jis 
pats ne kartą sklaidė ją ir galvojo apie senelį. Bet tada jam buvo vistiek, kaip jis ten 
pasielgė. 
 
   - Ne, jis nebuvo teisus! - sprendė dabar. 
 
   Jo kojos palietė drėgną žemę ir jis pastebėjo, esąs pačiame daubos dugne, kuriame buvo 
pažliugusi pieva. Jis skubiai praėjo ją ir leidosi į atkalnę. Širdis ėmė stipriau plakti ir 
prakaitas rasoti kaktoje. 
 
   - Jis nebuvo teisus ... ir vargšė apleistoji! - atsiduso jis, pasiekęs viršūnę. - Netekusi 
senelio, sako, ji klajojo, lyg sapne, sunkiai įsirgo ir vos nemirė. Pagaliau po keletos metų 
ji teištekėjo už Kastino į tą patį kaimą. 
 
   - Už Kastino! ... - susimąstė jis. - Gal Dievas nori, kad aš išpirkčiau senelio kaltę...- ir jo 
mintys ėmė suktis apie Kastinų Ulią. - Bet ar ji norės to? - staiga jam iškilo klausimas. - 
Ji tokia staigi! Ar su ja pakalbėsi? Pasakysi ką netaip, supyks ir nekalbės... O jei ir sutiktų 
ji už manęs... , ką pasakys mano motina? Dulių vyrams turi būt lygios Dulių moterys!.. 
Šito ji, tiesa, nepasakė, bet jeigu aš Ulią… 
 
   Tuo tarpu pasibaigė rugių laukas, ir jis įsuko į pūdymą. 
 
   Dulkių kamuolys vijosi jo tėvą, einantį paskui akėčias. 
 
   - Nebe jo amžiui toks darbas! - pagalvojo jis ir paskubino žingsnius. 
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   - Padėk, Dieve! - pasveikino. 
 
   - Dėkui! - atsakė tėvas ir sustabdė arklius. - Ar manęs paleist atėjai? 
 
   - Taigi, ir taip per daug užtrukau. Pavargai, tur būt? 
 
   - Et, kiek čia man betenka to darbo! Tik malonumas pabūti laukuos. 
 
   Sūnus perėmė vadeles, ir tėvas grįžo į namus tuo pačiu taku. 
 

__________________ 
 

   Soduose baigė žydėti obelys ir serbentų krūmuose brendo uogos. Kregždės, 
pavėlavusios atlėkti iš tolo, skubomis nešė purvą iš balų ir lipdė savo lizdus. Jos triūsė ir 
krykštavo visose pastogėse, neaplenkdamos nė gyvenamo Dulių namo. 
 
   Senasis Dulys žiūrėjo į šitas, poromis skraidančias ištikimas ir prietelingas jų gyvenimo 
drauges, ir jam jų pagailo.  
 
   - Šią vasarą jos nebekrykštaus mano pastogėje, - pasakė sau. 
 
   Jam prisiminė jo jaunystė. Čia, į šitą senąjį lizdą, jis parvedė savo žmonelę, čia jam 
gimė Elena, Petras ir Juzas. Pirmoji išlėkė savo lizdo krauti kitur, antrasis pas Dievulį 
nuėjo ir, štai, jam liko tik vienas - visa jo viltis ir džiaugsmas. 
 
   - Dėl jų, senių, - galvojo jis, - galėtų ir to paties lizdo užtekti. Kad ir menkas jis, bet 
toks mielas ir savas! Čia tėvai vargo ir džiaugės, čia ir jis praleido gražiausį savo amžių. 
Bet nieko nepadarysi - ir paukščiai savo vaikams naujus lizdus stato. 
 
   Dulys apėjo trobą, apžiūrėjo sienas, apdaužė sąsparas. 
 
   - Kai kurie sienojai dar neapipuvę, - nusprendė jis. - Tiks svirnui ar daržinei.  
 
Jis įėjo į vidų. 
 
   - Žinai, ką sugalvojau! - pasakė žmonai. 
 
   - Na, ir ką? - susidomėjo ji. 
 
   - Parstatyti namus! 
 
   - Šįmet? 
 
   - Pradėti galim ir šįmet. 
 
   - Bijok Dievo! Kur medžio tiek imsi? O, be to, užpuls vasaros darbai. 
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   - Gryčiai užteks, ką žiemą privežėm. O kitom - dar privešim. Savo miško juk turim, o ir 
prisipirkti ne taip jau sunku. Iš senų trobų, manau, liks taip pat sveikų sienojų. 
 
   Dulienė tylėjo. 
 
   - Šią vasarą bent gyvenamą namą, - tęsė vyras. - Ko gera Juzas užsimanys dar vest - kas 
iš geresnių namų norės į tokią gryčią koją kelt. 
 
   Šitai, rodės, pataikė į pačią Dulienės širdį. 
 
   - Daryk, kaip žinai! - pasakė ji. - Bet kur dabar gausi meistrus? 
 
   - Atsiras. Manau paimt maskolius - jie dvaruose stato, tai prastai nepadarys. 
 
   - Jų tai aš nenorėčiau. Prisižiūrės, o paskui, atėję, apvogs. Jei jau imt, tai geriau savus 
žmones. 
 
   - Kad tokių aš nežinau! - abejojo vyras. 
 
   - O Kastinai! Ką paims, tą padarys. Štai, man ratelį - geriau už žydą ar maskolį padarė. 
Pats prižiūrėsi, patarsi, Juzas padės - ir padarysit. 
 
   Dulys nusileido. 
 
   Po poros dienų senasis Dulių lizdas atrodė, kaip po gaisro. Gryčios vietoje kyšojo 
pečius ir pamatai. Senieji rastai krūvomis sugulė sode palei medžius. Kiemas buvo 
nudriektas šiaudais. 
 
   Kastinai pradėjo darbą. Kirviai vienas po kito lingavo, čeksėjo, svaidė į šalis skiedras. 
Paskui, lyg pavargę, nutilo, subedė savo įkaitusius snapus į šviežią eglieną ir, rodos, gėrė 
gaivinantį jos kvapą. Po valandėlės ėmė skambėti pjūklas - vienodai atsidusdamas ir 
saujomis, tarsi sėjėjas, žarstydamas pjūvenas. Bet ir jis nutilo. Tada išėjo į darbą kaltai. 
Takteno,lyg arkliai, bėgdami ledu, laužėsi į medieną, kaip vagys į paslėptą turtą. Bet ši 
nesidavė, spaudė jų nagus ir jie, čypdami, traukėsi atgal. Ir vėl, lyg kerštaudami, jie puolė 
savo auką, laužė jos šonus kol, įkaitę ir pavargę, atgulė and to paties savo priešo pailsėti. 
 
   Poilsio paprašė ir Kastinų rankos. Nusviro jos ant tų pačių medžių, apglostė juos, 
pagaliau pakilo iki kišenių ir prisilietė pypkių. 
 
   Tuo metu atėjo Ulia ir atsisėdo prie jų. 
 
   Ji jautėsi nedrąsiai, tarsi į svetimus namus atėjusi, žvalgėsi, lyg bijodama ko sutikti. 
 
   - Ar žinai, Uliut, kam mes šiuos namus statom? - šypsodamasis, klausė Jonas. 
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   - O kam man žinot! - atsakė ši. 
 
   - Mes padarysim, kaip sau - pamatysi. Kas žino... 
 
   - Jus kviečia į vestuves! - pertraukė sesuo. 
 
   - Kas? - susidomėjo broliai. 
 
   - Baltrukoniokas! - Atėjęs, laukia jūsų pareinant. 
 
   Kastinų rankomis perbėgo naujas švelnus virpesys. Nuo žiemos jos nelietė smuiko ir 
klarneto. Tiesa, šventvakariais nubraukdavo nuo jų dulkes ir valandą - kitą pašokdindavo 
susirinkusį jaunimą. Bet ką tai reiškia prieš vestuves, kur tris dienas tris naktis siutini 
jaunus ir senus. 
 
   Broliai skubom atsikėlė, užsimetė švarkus ir išėjo. Ulia, atsilikdama, ėjo iš paskos. 
 

_________________ 
 

Seniai, susėdę ant priesvirnio, laukė parvykstančių vestuvininkų ir porino: 
 
   - Baltrukoniokas nepėsčias! Anykščių mergos daug kam kvepia, kaip lapei kepsnys. Bet 
prieik prie jų! Kas nežino anykštenų honoro! 
 
   - Sako iš didelės šeimynos - kitaip jis nebūtų jos paėmęs. 
 
   Vežimų bildesys ir žvangučių skardenimas nutraukė kalbas. Jaunimas puolėsi prie 
vartų. Kastinai pradėjo sutiktuvių maršą. 
 
   Pirmieji pasirodė jaunieji. 
 
   - Graži, ką ir sakyti! - rodyjosi tarpusavy moterys, ištempusios, kaip žąsys, kaklus. 
 
   Tarpdury pasirodė senieji Baltrukoniai, nešini ant lėkštės duoną ir druską. Visų akys 
nusekė jaunuosius prie durų. 
 
   Jaunoji virpančiom rankom paėmė duonos, padažė druskos, įdėjo į burną ir puolėsi 
tėvams bučiuot rankas. 
 
   - Nebus bloga anytai! - šnabždėjo moterys, - neišdidi, kaip kitos anykštietės! 
 
   Juzas Dulys stovėjo, atsirėmęs priklėčio ir žiūrėjo, kas dedasi. Keistas jausmas kuteno 
jo širdį. Seniau vestuvės jam buvo tik šiaip sau pramoga. Dabar atrodė, tarsi jis būtų 
Baltrukonioko padėty. 
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   - Ko taip spoksai! - šūktelėjo jam broliai nekantriai. - tverk pamergę, o mes tau tuoj 
pirmą polką. 
 
   - Spėsiu! - atsakė jis. 
 
   - Muzikantai, ko miegat - mes sušalom! - nerimo jaunimas. 
 
   - Kantrybės, vyručiai! Tegu pirma atšyla vestuvininkai! 
 
   Prasidėjo pajaunių polka. Dulys žiūrėjo šokančių, stebėjo naujus veidus. Pajauniai jam 
buvo žinomi, pamergės - svetimos, bet nešpetnos, gražiai nuaugusios. Tik viena - dar 
pusmergėlė. Dulys pastebėjo, kad ji ir šokti dar gerai nemoka. 
 
   - Matyt, pirmą kart jaunųjų tarpe, - nusprendė. 
 
   Greitai jis pametė ją iš akių ir sekė kitas. Apėjo akimis visas - apžvelgė nuo kojų iki 
galvos, surūšiavo pagal grožį. Kai jis vėl priėjo mažojo pamergio, ši sustojo šokusi, 
pametė savo pajaunį ir nubėgo į gryčią. 
 
   - Gerai, kad ir nešoka, nemokėdama! - pasakė sau. 
 
   Pro atvirą langą buvo matyti judėjimas viduje. Moterys nešė į stalus naujus valgius, 
tempė alaus uzbonus. Vestuvininkai, susėdę už stalo, linksmai klegėjo, ir jų juokas 
veržėsi iš vidaus į kaimą. 
 
   Prie lango priėjo mažoji pamergė. Ji kai ko ieškojo akimis kieme ir grąžėsi tai į vieną, 
tai į kitą pusę. 
 
   - Graži bus merga! - nusijuokė Dulys. - Veidelis baltas, skruostai, kaip išsirpusios 
uogos, kasos tamsiai geltonos. 
 
   Mergaitė nusisuko nuo lango ir vėl išnyko jam iš akių. 
 
   Dulys toliau sekė poras, kurios juo toliau, juo labiau sukosi, lyg apsvaigusios. Jo akys 
pavargo, lyg žiūrėdamos į besisukantį ratą, ir jis žvelgė tolyn - į sodą, kuris, rodos, 
nejautė viso to svaigulio. 
 
   - Kas šita? - kumštelėjo jam kaimynas. 
 
   Jis grįžtelėjo ir pamatė mažąją pamergę, lyg jauną stirniuką, striuoksiančią pro juos į 
svirną. 
 
   - O kas ją žino! - atsakė jis. 
 
   - Tur būt, jaunosios sesuo - labai panaši! - atsiliepė kaž kas trečias. 
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   Tuo metu muzikantai, pailsę, sustojo groti. Poros skubomis metėsi į vidų, ir ten 
klegesys dar labiau padidėjo. 
 
   Svočia išnešė alaus ir pyrago muzikantams. Tie, atgaivinę savo lūpas, vėl užkliuvo 
Dulio. 
 
   - Na, ar jau nužiūrėjai kokią pamergę? 
 
   - Nužiūrėjau - kaip gi! - juokėsi šis. 
 
   - Kurią? 
 
   - Pačią didžiausią! 
 
   - Na jau, na jau - nebūk pakropšnas! Užteks ir mažiausios. Ana, kad ir šitos! - 
mirktelėjo Jonas į grįžtančią iš klėties jaunosios seserį. 
 
   - Na, stverk! - paragino Jokūbas. - Dabar tavo polka! 
 
   Norėdamas pralinksminti draugus, Dulys pasivijo ją ir paprašė pašokti. 
 
   Mergaitė nuraudo ir nežinojo, ką sakyti. 
 
   - Nesididžiuokite! - pasakė jis ir ištiesė rankas. 
 
   Muzikantai triukšmingai pradėjo polką, ir Dulys, nutvėręs ją, treptelėjo koja ir šuoliais 
pasileido į kiemo vidurį. Greitai juos apsupo kitos poros ir jie paskendo minioje. 
 
   Jaunas padaras, kurį Dulys laikė savo rankose, atrodė toks lengvas, kaip plunksna. Jis 
kelte, rodos, ją kėlė nuo žemės ir jam pasirodė, kad ji visai neblogai šoka. 
 
   Po valandėlės, kai jie keletą kartų buvo apibėgę kiemą, jis ryžosi ją prakalbint. 
 
   - Ar nepailsai? 
 
   - Ne, - pasakė ji ir savo akis įsmeigė į jo akis. 
 
   - Kokios gražios akys! -  pagalvojo jis. 
 
   - Ar daug esi šokusi? - klausė jis toliau. 
 
   - Nedaug! - atsakė ji. 
 
   - Kodėl? Ar nemėgsti? 
 
   - Ne, nėra progos! 
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   - Tai pas jus nebūna vakaruškų? 
 
   - Kad mes ne kaime gyvenam. 
 
   - O kur? 
 
   - Dvare! 
 
   - Kaip tai dvare? 
 
   - Mūsų tėvai nuomoja dvarą, - pasakė ji ir nuraudo. 
 
   - Šitaip! - nustebo jis, ir jam pasidarė nesmagu, kad vesdamas šokt, jis norėjo iš jos 
pasijuokt. 
 
   - Ir vis dėlto ji nesididžiuoja! - pamanė. 
 
   Dulys vis mažiau besidomėjo šokiu. Pradėta kalba pavergė jį. 
 
   - O savo žemės turit? - klausė jis toliau ir stebėjo jos veido pasikeitimus. 
 
   - Turim! - atsakė ji. 
 
   - Tai kodėl nedirbat jos? 
 
   - Dirbam! Bet jos per maža mūsų didelei šeimai. 
 
   Mergaitė vėl paraudo, lyg susipratusi, kad per daug pasakė. 
 
   Duliui patiko jos atvirumas. Bet, pastebėjęs, kad ji varžosi, jis liovėsi toliau ją 
klausinėjęs.  Pagaliau, kas jam, kaip ji ten gyvena. 
 
   Jis šoko toliau ir užmetė akim į muzikantus. Šie, pasirodo, sekė jį ir, į jo žvilgsnį, 
linksmai palingavo galvą.  Dulys atsakė tuo pačiu. 
 
- Na, ir ką? - klausė Kastinai jį, pasibaigus polkai. - Ar benorėsi dar vienos polkos su ta 
pačia? 
 
   - Žiūrėsim! - atsakė Dulys. - Iki geros šokėjos nedaug tetrūksta. Gabumų, matyt, 
mergaitė turi, bet buvo užkišta kažkokiam dvare. 
 
   - Dvare? Cha, cha, cha! Tai pataikei - ant dvaro mergos! - kvatojo Kastinai. 
 
   - Kodėl mergos? - atsakė Dulys, lyg pyktelėjęs. 
 
   - O ką! Bene dvaro panelės? 
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   - Ir ne panelės! 
 
   - Tai mįslė - ne merga, ne panelė, o dvare gyvena, - juokėsi toliau Kastinai. 
 
   Jaunimas ir vėl ėmė šauktis muzikantų. 
 
   Vyrų kalba nutrūko. Kastinai pradėjo naują grajų, o Dulys rinkosi naują pamergę.  
 
   Išvedė jis merginą didelę, stambią. Bet šoko su ja neilgai. Po mažojo pamergio, ne tas - 
ir gana. 
 
   - Kad jau šokt, tai šokt! O čia nei šokis, nei Dievas žino kas! Pagaliau ir žmogus ne prie 
širdies! - sprendė jis ir akimis ėmė ieškot savo Mįslės. Taip jis ją pavadino ir pats 
nusišypsojo. 
 

___________________________ 
 

   Vestuvės praėjo, ir vyrai vėl grįžo prie pradėtų namų. 
 
   Diena iš dienos sienos kilo aukštyn, pagaliau balkiai darė savo lizdus ir kertelės savo 
atramas. 
 
   Juzas dirbo kartu su Kastinais - kilnojo rastus, kalė kuolus, dėjo į tarpus samanas. 
 
   - Žinot, vyrai, mes vieną dalyką užmiršom! - kreipėsi jis į brolius. 
 
   - O ką, ar pelių lizdui vietos? 
 
   - Tikrai! Ale tokios, kurią joks katinas neatrastų. 
 
   - Tu blūdiji! - juokėsi Kastinai. 
 
   Juzas paėmė kaltą ir viršuliniame kamaros sienojuje ėmė kalti skylę. 
 
   Broliai žiūrėjo į jį. Ne, čia nei balkiui, nei žinia kam! Tokių skylių nieks nedaro - nejau 
Juzas šito nežinotų! 
 
   Skylė platėjo ir gilėjo - visas kaltas įgultų į ją. 
 
   - Juzai, tu tikrai sublūdijai! - erzinosi broliai. 
 
   Dulys nusikvatojo. 
 
   - Žinot, kas ta pelė? - paklausė jis. 
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  - Ta pelė, hm! Ką tu čia iš mūsų juokies? 
 
   - Ne, ne! Tikrai pelė, kuri, na, ta, kuri maskolių ciesoriaus karūną graužia. 
 
   - Jis vis su mįslėm! Kur tu tokią rasi? 
 
   - Ot, rasiu, pamatysit! Atneš Simonas Pečkauskas iš paprūsės, tokią margą - juodai 
baltom druožėm, o gal ir visai juodą, bet piktą, oho! - ugnim spjaudančią... 
 
   Broliai pagaliau suprato. 
 
   - Tu šitaip mus erzinsi! - puolė jie Juzą. - Numesim žemyn, ir baigta! 
 
   - O ko jūs tokie mėmės! Statot namus ir nežinot, ko jiems labiausia reikia! - nesidavė 
šis. 
 
   Vyrai krikeno, kaip vaikai, žaisdami, ir kapojosi liežuviais, kaip gaidžiai snapais. 
 
   Senasis Dulys vaikščiojo aplink namus ir žiūrėjo kaip eina darbas. Bet jam nė į galvą 
neatėjo, ką jo sūnus dabar daro. Jam buvo smagu, girdint jauną juoką, tarsi ir jo dūšioje 
būtų padvelkusi jaunystė. 
 
   Kai namų viršūnėje iškilo pabaigtuvių vainikas, pasirodė ir Dulienė. 
 
   - Prašyčiau vyrus į svirną! - pasakė ji. 
 
   Ant stalo stovėjo gorčinė, dešros ir šviežiai iškepta kiaušinienė. 
 
   Vyrai suėjo į vidų ir nedrąsiai pradėjo ragauti, kas padėta. Dulienė nešė naujus valgius 
ir vis ragino valgyt. 
 
   - Namai išėjo kaip dvaro palocius! - linksmai kalbėjo Kastinai, užkandę ir nugėrę. 
 
   - Dėkui geriems meistrams, - rimtai atsakė senis Dulys. - Bet dar nebaigta - reikės durų 
ir langų. Prašysim ir juos padaryt. 
 
   - Viską padarysim, viską - iki Juzas ženysis..., - pasakė Jonas Kastinas ir, pasisukęs į 
jaunąjį Dulį, plačiai nusišypsojo. 
 
   - Ir šliūbui žiedą nukalsim! - juokėsi Jokūbas. 
 
   - Ir šliūbui važį sukalsim! - pridėjo Jonas. 
 
   - Dėlto tai jūsų nevarginsiu! - atsikirto Juzas. - Žiedą nukals auksakalys, o važį gausiu 
pasogos! 
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   - Na, bet be mūsų kapelijos tai tikrai neapsieisi, - spyrėsi Kastinai. 
 
   - Man užteks ir vieno būbno, - atsikirto Juzas. 
 
   Vyrai vis labiau kaito nuo stiklelio ir kirtosi, neužsileisdami. Pagaliau, iššinkavę visą 
gorčinę, išsibučiavo ir išsiskyrė. 
 

_________________________ 
 

   Į naujus namus Duliai įsikėlė tik Žolinėms. 
 
   Svaigus eglienos kvapas ir akinantis šviesumas darė šią naują pastogę neįprastą. Ypač 
Dulienė negalėjo pakęsti tų didelių langų. 
 
   - Neturi kur akių nuio saulės padėti, - skundėsi ji, besiruošdama bažnyčion. - Kaip 
lauke! 
 
   - Priprasi, motin! Bus gerai, - ramino sūnus. 
 
   - Tau viskas, vaike, gerai! - juokėsi motina. - Žinokis, ne mums, o sau juos pasistatei. 
 
   - Visiems čia bus plačiau ir smagiau. 
 
   - Žiūrėsim, vaike! Kad tik Dievas sveikus laikytų! 
 
   Grįždami iš bažnyčios, jie parsivežė Eleną su vyru. 
 
   Ir jai, dukteriai, atrodė, kad vyrai jau per daug tuos namus išgražino. 
 
   - Kam to reikia! - kalbėjo ji. - Ir seklyčia, kaip laukas, ir kamara, kaip gryčia! Kiek tos 
jūsų šeimynos - trys žmonės! O pasistatėt, kaip dvarui. 
 
   - O ką tu, dukra, žinai, kokios Juzas šeimynos susilauks! - juokavo tėvas. - Gal jį 
Dievas laimins labiau nei mus. 
 
   - Skubėkit! - nutraukė kalbą motina, nešdama valgius į stalą. - Matot, kiek svečių 
važiuoja! Linksma šiandien bus pas Kastinus! 
 
   Iš tikro, pro Dulių namus dardėjo ir dardėjo vežimai su viešniom ir svečiais. 
 
   - Eisim, ką? - kreipėsi Juzas į seserį. 
 
   - O kaip gi! - atsakė ši. - Taip seniai bebuvus jaunime... 
 
   Nelaukdami saulės laidos, jie išsiruošė į Kastinus. 
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   Jaunimas su jaunaisiais svečiais ir viešniom jau buvo susirinkęs. Netverdami 
smalsumo, atsėlino ir senesnieji vakaruškų mėgėjai. Jų tarpe Dulys matė ir Baltrukonioką 
su žmona ir ... viešnia. 
 
   Dulys priėjo prie Kastinų. 
 
   - Kaip veselijai! - juokėsi šie, žiūrėdami į pilną kiemą žmonių ir derindami savo 
instrumentus. 
 
   - Tik žiūrėkit, kad grotumėt ne kaip ubagai prie šventoriaus, - erzino juos Juzas. 
 
   - Grot, tai pagrosim, tik jūs nepatrūkit, šokdami. Tiek naujų viešnių! 
 
   - Kam, kam, bet man tai neteks patrūkti. 
 
   - O kodėl jau? 
 
   - Mano šokėja dar nemoka gerai šokt, ar neatsimenat? - pasakė jis ir akimis parodė 
Baltrukonių viešnią. 
 
   Kastinai, prisiminę vestuves, pratrūko juoktis. Juokėsi ir Juzas. 
 
   - Žiūrėk, kad bent dabar išmokytum. Kitaip pradėsim abejot tavo gabumais. 
 
   - Prižadu jūsų neapvilt, tik pradėkit gerą grajų! 
 
   Dulys, vykdydamas pažadą, išvedė šokti Semėnaičią - taip vadinosi Baltrukonių viešnia 
- pirmajam šokiui. 
 
   Mergaitė pažino jį ir nebesivaržė. Šoko ji jau visai gerai. Bent taip atrodė Juzui. 
 
   - Matyt, per vasarą pramoko, - galvojo jis. Jam atrodė, kad ji per tą laiką ir pasistiebė, - 
Mergina, kaip reikia! - gėrėjosi. 
 
   - Kaip jums patinka mūsų kaimas? - paklausė jis. 
 
   - Kad aš dar jo gerai nemačiau! - atsakė ji. 
 
   - Jei norėsit, aš parodysiu. 
 
   - Kodėl -, būtų gerai! 
 
   Kai saulė buvo arti laidos, Dulys su Semėnaičia išėjo į gatvę. 
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   Piemenys mušė ripką, kuri, zvimbdama, lėkė į vieną, į kitą pusę ir niekaip negalėjo 
prasmukti pro lazdų užtvarą. Žaidėjai buvo taip įsikarščiavę, kad, rodos, nė nematė 
praeinančios poros. 
 
   - Žiūrėkit, kad jums kojos nepamuštų tie mušeikos! Negalėsit šokti paskui, - juokėsi 
Dulys.  
 
   Semėnaičia pasižiūrėjo į jį ir nusišypsojo. 
 
   Kai jie praėjo žaidimo tarpą, Dulys parodė į namus, kurie stovėjo ant pakilumos ir 
atrodė visai gražiai. 
 
   - Čia gyvena mušeikų karalius Peštukas. 
 
   - Peštukas? Ar tokia jo pavardė? - susidomėjo jinai. 
 
   - Ne, pavardė jo Gudėnas, bet niekas jo kitaip nevadina, kaip Peštuku. 
 
   - Kodėl? 
 
   - Nežinau. Tur būt, jo tėvai mėgo peštis. Jis pats neblogas žmogus. Tik jau bartis tai 
pataiko. Vargas, jei kas užsimiršta ir į akis jį pavadina Peštuku. Ir žinot, kartą man taip 
atsitiko. O, kad jis ėmė mane barti! 
 
   - Koks aš tau Peštukas, koks?! - šaukė jis ir rankomis kėtojo. Maniau, kad klius man ir į 
kailį. 
 
   Dulys pasakojo su užsidegimu, o Semėnaičia iš širdies juokėsi. 
 
   Jie praėjo keletą kiemų. 
 
   - O čia... - pradėjo vėl Dulys, - bet nežinau, ar jums sakyti? 
 
   Mergaitė pasižiūrėjo į jį. Jos veidas surimtėjo ir akys pasidarė neramios. 
 
   Namai buvo skurdūs ir medžių šešėliuose atrodė niūriai. 
 
   - O kas čia? - susidomėjo Semėnaičia. 
 
   - Eikite į kitą pusę! - pasakė jis. - Gali išpult iš kiemo ir sudraskyt! 
 
   - Kas išpulti? - susirūpino ji. 
 
   - Smakas! - pasakė jis pakeltu, rūsčiu tonu. 
 
   Mergaitė išsigando ir prisiglaudė prie jo. 
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   Jis apkabino jos pečius ir pratrūko juoktis. 
 
   - O kad jus kur! - atsiduso mergaitė. - Maniau, kad koks šuva - piktas. 
 
   - Ne, ne šuva, bet žmogus! Neblogas, tik jau pasakorius, kokio svietas nematė. Kai 
buvome vaikai, jis mus iš proto varė su visokiom raganom, pakaruokliais, o labiausia - su 
smakais. Kai paaugom, pradėjom iš jo juoktis ir jį patį vadinti Smaku. 
 
   - Ša, smakas ateina! - sakydavom, pamatę jį. 
 
   - Ir žinot, - kalbėjo Dulys toliau, - dabar visas kaimas jį ir tevadina Smaku, o jo vaikus - 
Smakiokais. 
 
   - Nemaniau, k ad jūsų kaime tokie baisūs žmonės! - įsidrąsino kalbėt mergaitė. 
 
   - Visokių yra. Ot, čia, - parodė jis į du kiemu, netoli vienas kito stovinčius, - gyvena du 
Mataušai: vienas, vadinamas kunigu, kitas - teisėju. 
 
   - Kunigu? 
 
   - Taip. Jokios kaimo maldos neapseina be jo. Jis poterius užduoda, pamokslą pasako. 
Doras žmogus! Niekas pikto žodžio ant jo nepasakys. 
 
   - O šitas! - pasuko jis galvą į naujus namus, - teisėjas! 
 
   - Ar jis ką teisia? 
 
   - Žinoma. Valsčius jį buvo paėmęs į prisiekusiųjų teismą ir jis ten išbuvo ilgą laiką. O 
dabar, pasenęs, jis nebeina į valsčių, o teisia kaime. Susipeš kaimynai dėl pievų ar dėl 
vėžių ir, žiūrėk, eina pas jį. Arba ims nesugyventi vyras su pačia, kur daugiau - pas 
Mataušą Teisėją. 
 
   Jiedu ėjo vis tolyn ir tolyn. Pagaliau pasiekė kaimo galą, kuriame stovėjo grytelninko 
Gribulio trobelė. Prie jos nebuvo jokio sodelio, tik mažas daržas, kurio pakrašty, prie 
gatvės, stovėjo kryžius. 
 
   Į vienintelį trobelės langą žėrė savo spindulius besileidžianti saulė. Ši, atsimušdama nuo 
stiklo, apšvietė kryžių, kuriame, prisiglaudusi prie vieno šono, sėdėjo Dievo Motina ir 
tiesė savo rankas prie širdies, pervertos septynių durklų. 
 
   Dulys ir Semėnaičia stovėjo ir, nė žodžio netardami, žiūrėjo tai į trobelę, tai į kryžių. 
 
   - O kaip jums patinka ši pastogė? - staiga jis paklausė ją. 
 
   - O kas čia gyvena? 
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   Dulys nuleido akis ir valandėlę tylėjo. Atrodė, tarsi jis dvejotų - sakyt, ar ne. 
 
   - Aš! - pagaliau nedrąsiai ištarė ir vogčiom žvelgė į ją. 
 
   - Jūs! Čia... - juokaujat! - tiriančiu žvilgsniu pasižiūrėjo ji. 
 
   Duliui pasirodė, kad ji jo nesibaidytų, nors jis tik tokią grytelę teturėtų. 
 
   - Sakyk, kokiu vardu jus vadina? - paklausė jis, kiek sujaudintas. 
 
   - Veronika! 
 
   - Verut! - kreipėsi jis į ją, - ar tu girdėjai pasaką apie karalaitę ir vargo bernelį? 
 
   - Ne, negirdėjau! 
 
   - Grįžkim, aš tau papasakosiu! 
 
   Jiedu pasuko atgal ir jis pradėjo: 
 
   - Seniai seniai gyveno karalius ir jo dukrelė. Karalaitė nerimo namuose, ir tėvas leido 
jai eiti į sodus ir laukus. Laukuose ganėsi banda ir piemenėlis švilpino dūdelę. 
 
   - Ateik pas mane, karalaite, - aš tau padūduosiu! - kalbino berniukas. 
 
   Karalaitė atėjo ir jai labai patiko jo dainelė. 
 
   Ji ėjo kasdien, o jis kasdien jai dūdavo. Taip slinko metai iš metų, o ji kas vasarą vis 
ėjo. 
 
   Kai jai suėjo 17-ka metų, piemenėlis pasakė: 
 
   - Aš tau nebedūduosiu! 
 
   - Kodėl? - nustebo karalaitė. 
 
   - Mano tėvas mirė, ir aš turiu eit žemės art. 
 
   - Aš ateisiu į tavo namus! - kalbėjo karalaitė. 
 
   - Ne, tu neateisi! Mano namai prasti ir karalius tavęs neleis. 
 
   - Ateisiu! - spyrėsi karalaitė. 
 
   - Ne, aš nenoriu! 
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   - Kodėl nenori? 
 
   - Jei ateisi į mano namus, niekad iš jų nebegalėsi išeiti. Turėsi palikti savo tėvą ir 
gražius namus. 
 
   - Kaip tai? 
 
   - Karalaitė, - kalbėjo jis, - kuri ateina į vargo bernelio namus turi palikt jo žmona! 
 
   Karalaitė susimąstė. Paskui ji nusisuko ir grįžo pas savo tėvą. 
 
   Vargo bernelis labai nuliūdo. Jis manė - karalaitė niekad negrįš. Ir iš tikro, ji negrįžo 
vieną dieną, negrįžo antrą dieną, visus metus negrįžo. Bet po meto, atėjus vasarai, 
bernelis pamatė ją, ateinančią laukais. Jis jautėsi, kaip danguje, ir išėjo jos pasitikti. 
Priėmė jis ją , kaip mokėjo - išnešė jai juodos duonos ir druskos, paskui parodė jai savo 
žemę ir, įvedęs į namus, pasakė:  
 
   - Dabar tu mano! 
 
   Dulys baigė pasaką kaip tik tuo metu, kai ėjo pro savo namus. Jis nė nepažvelgė į juos - 
taip buvo paskendęs pasakojime. 
 
   - Juzai! - staiga pasigirdo motinos balsas pro atvirą langą. 
 
   Jis atsigrįžo ir sustojo. 
 
   - Pasakyk Elenai, kad pareitų namo! 
 
   - Gerai, motin! - pasakė jis, ir jam pasidarė nesmagu. Motina jo niekad nėra mačiusi 
vieno su mergaite. 
 
   - Eime, Verut! - pasakė jis. 
 
   - Kur, ar į namus? - atsiliepė ji, lyg sapnuodama. Bet staiga susigribo ir pati savo žodžių 
išsigando. 
 
   - Ar nebijotum? Mano namai prasti! - kalbėjo jis, lyg nepastebėjęs, kad motina išdavė 
jo bandymo paslaptį. 
 
   Mergaitė susimąstė. 
 
   Tylėdami jiedu ėjo likusį kelio galą, iki Kastinų kiemo. 
 
   Tarpuvartėje stovėjo Ulia ir sekė juos akimis.  Jos veidas atrodė išbalęs ir akys 
neramios. 
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   Kai Dulys su viešnia priartėjo prie jos, ji apsisuko ir išnyko iš akių. 
 
   Duliui dilgtelėjo per širdį. Jis ieškojo akimis Ulios, ieškojo paskui jos šokiui, bet ji šį 
vakarą nebesirodė. 
 

_________________________ 
 

   Vyresnioji Kastinaitė ruošėsi eiti už vyro. Jos pasogas nebuvo didelis, tačiau broliai 
nėrėsi iš kailio, kad bent prieš žmones atrodytų geriau. 
 
   - Pakinkysim gerą važį, įdėsim gražią skrynią ir atrodys neprasčiau, kaip gerų 
gaspadorių, - tarėsi jie. 
 
   Bet nei gero važio, nei žmoniškos srynios neturėjo. 
 
   - Kurpis be batų, stalius be stalo! - stebėjosi jie patys savimi. - Kitiem dirbom, o patys 
sau ir nepadirbom. 
 
   Broliai skubomis pradėjo darbą.   Skrynią ir važį kalė Jonas, o apkaustymą ruošė 
Jokūbas. Seserys nuolat maišėsi tai ratinėj, tai kalvėj ir žiūrėjo, kaip broliai dirba. 
 
   - Ką aš į tokią skrynią dėsiu! - nepatenkinta kalbėjo ištekuolė. - Anyta juoksis, 
pamačius ją apytuščią. 
 
   - O kas anytai! - kalbėjo Jonas. - Ji tavęs ir tavo vyro nerengs. Prisiausi dar - nagus 
neblogus turi. Vis geriau didesnė, nei maža. 
 
   Broliai dirbo toliau, kaip buvo užsimoję. 
 
   Skrynia buvo baigta. Reikėjo ją tik gražiai nudažyti. 
 
   - Tu, Uliut, gražiai nudažysi! - kalbėjo broliai jaunesniajai seseriai. - Mes ir laiko 
neturim, o be to, mums ir neišeis taip gerai. Gal kartais tu... 
 
 - Jei dažų naujų bus, gal ir ... - atsakė ši. 
 
   - O seni negeri? 
 
   - Kiek jų tėra - keturios spalvos ir tos išvartotos. 
 
   - Pradėti gali ir su senais, o sekmadienį nupirksim naujų. 
 
   Ulia ėmėsi darbo. Susiruošė dažus, išmirkė žibale teptukus, prisistatė skrynią arčiau 
šviesos. 
 
   Brolis Jonas dirbo važį, o ji dažė.    
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Skrynia apsivilko danginės spalvos apdaru, paskui jos kraštais nusitiesė geltonų raštų 
juostos, po to, lyg į dangaus mėlynę ėmė stiebtis baltažiedės tulpės - aukštos, 
išsišakojusios. 
 
   - Kada gi tau, Uliut, darysim tokią? - klausė brolis. 
 
   - Man? - pašoko mergaitė. - O kam man! 
 
   - Kam? Visos turi, kaip gi tu... Atjos ir tavo bernelis vieną dieną. 
 
   - Aš jo nenoriu! 
 
   - Nekalbėk šitaip! Tokio, kaip jis, tu nerasi visam sviete - ir turtingas, ir protingas. 
 
   Mergaitė išbalo ir jos rankos ėmė virpėti. Ji padėjo teptuką į šalį ir delnais uždengė 
veidą. 
 
   - Kas tau, Uliut! - nustebo brolis. 
 
   Sesuo tylėjo. Jis priėjo prie jos, pasilenkė, apkabino ją. 
 
   - Sakyk, kas su tavim! 
 
   - Nieko, man akys pavargo, - pasakė ji. 
 
   - Eik, truputį į gryčią! Pasilsėk! 
 
   Brolis paėmė ją už pečių ir padėjo atsikelti. 
 
   Ulia išėjo ir tą dieną nebegrįžo. 
 
   Kitą dieną ji dirbo toliau. Juostose atsirado juodi kryžiukai, tulpėms pribuvo nauji lapai, 
apačioj tulpių, papėdėje, išdygo raudonžiedžiai dobiliukai. 
 
   Ulia buvo tyli, paskendusi savyje ir savo darbe. 
 
   Brolis buvo užsiėmęs obliavimu ir jos nekalbino. 
 
   Ulia pristigo dažų. Skrynios viršus liko nė nepradėtas puošti. 
 
   - Ką dabar darysim? - kreipėsi ji į brolį. 
 
   - Teks palaukti sekmadienio, - atsakė jis. - Tiesa, - pagalvojo, - aš nueisiu pas Dulius. 
Jiems turėjo atlikti nuo langų ir gonkų. 
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   Mergaitė nieko neatsakė, tarsi jai būtų vistiek. 
 
   Kastinas paėmė kepurę ir išėjo. 
 
   - Ar neturi, Juzai, dažų? - paklauė jis jaunąjį Dulį, sutikęs jį kieme. - Tur būt atliko nuo 
langų? 
 
   - O kam jų tau? - paklausė jis, juokaudamas. 
 
   - Pasoginę skrynią ruošiu. 
 
   - Kam? 
 
   - Uliai! - rimtu tonu atsakė Kastinas. - Uršulei nereikia - seniai paruošta. 
 
   Duliui lyg kas būtų ant kojos užmynęs. 
 
   - Ar taip jau skuba? - pasakė jis. 
 
   - Skuba - jaunikis jau lankės. 
 
   - Jaunikis! Koks? 
 
   - Pats išgirsi per užsakus. 
 
   Dulys pažvelgė į Kastiną, lyg norėdamas išskaityti, ar jis kartais nejuokauja. Kaime vis 
dasigirstų tokie dalykai, - galvojo jis. Bet apie Ulią sukasi ne vienas. Kas žino... 
 
   - Kokių tau reikia? - bandė jis kreipti kalbą į reikalą. 
 
   - Duok, kokių turi - vistiek! - kalbėjo Kastinais. 
 
   Vyrai įėjo į svirną. Dulys nesavom rankom traukė iš dėžių popierinius maišelius ir dėjo 
ant grindų.  Kastinas ėmė juos, žiūrinėjo, kokia kur spalva, ir statė į šalį. 
 
   - Užteks! - pasakė jis. - Aš paimsiu šituos, o sekmadienį tau atpirksiu. 
 
   - Gali tuo nesirūpinti! Man dažų kol kas nereikia. 
 
   - Prireiks! Juk ir pats netrukus ženysies - reikės važelį perdažyt ar naują daryt, - neva 
juokais kalbėjo Kastinas. 
 
   - Kai reikės, nusipirksiu - didelis čia daiktas! - bandė juokauti Dulys. 
 
   Kastinas padėkojo ir ruošėsi išeiti. 
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   - Užeik kada, - pasakė jis, - pasižiūrėsi, kaip atrodo skrynia - pati Ulia ją dažo. 
 
   - Pažiūrėsim! - pasakė Dulys. 
 
   Kastinas parnešė dažus ir atidavė seseriai. 
 
   Ulia žiūrėjo maišelius ir juos rikiavo. 
 
   - Žinai, Uliut, sumelavau Duliui. Pasakiau, kad skrynią tau darau. 
 
   - Man? Ką tu sugalvojai! 
 
   - Norėjau paerzinti. Pasakiau, kad tu išteki. 
 
   - Ką? Aš... 
 
   - Ir žinai, Duliui į pačią širdį... Sakyk, ar jis tau niekad neužsiminė apie vedybas. 
Žmonės kalba, kad Duliai tam ir namus skubėjo, kad... 
 
   Mergaitė nelaukė kalbos galo, metė iš rankų dažus ir, apsigrįžus, išbėgo iš ratinės. 
 
   - Tai tau! - sušvogždė brolis. - Su ja nei pasikalbėt, nei pajuokaut. 
 

____________________ 
 

   Ruduo tiesė savo rankas ant sodybų ir laukų. Išblėsusi žaluma ir geltonumas dengė 
sodus. Daržuose matėsi pavargimas. Kur eini, neįdomu, kur žiūri - pilka. 
 
   Dulys stovi pakluonėje, atsirėmęs į beržą, ir žiūri į laukus. Jo širdį slegia neišpasakytas 
nykumas. Kodėl - rodos, jis pats negali sau atsakyti. Eitų jis į ganyklas ir ieškotų kai ko 
prarasto. Bet ten negirdėti piemens dūdelės...  
 
   Jam prisiminė pasaka, kurią sukūrė Verutei ir jis ėmė kartoti ją pažodžiui. 
 
   Vėjas švilpė pro beržų šakas ir tamsa leidosi ant medžių. 
 
   - Karalaite, sugrįžk! - šaukė su vėjais jo širdis. Jis pasisuko į pietus, ir lyg būtų kas 
sušukęs: 
 
   - Uliut! 
 
   Jis pasisuko į šiaurę, ir balsas atsiliepė: 
 
   - Verut! 
 
   - Mano Dieve! - šnabždėjo jo lūpos. 
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   Jis dar labiau prisiglaudė prie beržo. Šis virpėjo ir dejavo, kaip jo širdis. Nieko jis 
negirdi, nieko nemato, tik, rodos, jaučia, kaip kažkas artėja prie jo. 
 
   - Kuri? - klausia jis savęs. - Dieve, kuri? O gal abi? ... 
 
   Jis nedrįsta pakelt galvos, tik laukia, kurios balsas pasigirs. 
 
   - Juzai, vaikeli, kas tau? - paliečia jo pečius motina. - Kodėl tu čia - toks išbalęs! 
 
   - Ar tu, motin! - pasako jis. - Kodėl tu viena? 
 
   - Kodėl? Ar tu laukei ko? 
 
   - Nieko, nieko!.. 
 
   - Tu sergi? - virpa jos balsas. - Eime į gryčią! 
 
   Sūnus atsirėmė motinos ir nuėjo. 
 
   Visą naktį jis nesudėjo akių. Jam vaidenosi tai Ulia, tai Verutė. Čia prieis viena - tyli, 
klaikiom akim, kaip tada, kai jis matė tarpuvarty aną vakarą. Čia vėl prislinks kita - 
juoksis, kaip anuomet, kai jiedu ėjo pro Smako kiemą. 
 
   - Verut, tu pabūk ilgiau! - maldavo jis. - Duok ranką, nesiskubink! 
 
   - Aš tuoj sugrįšiu, tuoj! Aš tau stebuklingų žolių atnešiu - bus geriau! - pasako ji ir 
išeina. 
 
   Ir vėl ateina Ulia. 
 
   - Kas tau, Uliut? - klausia jis. - Tu tokia nerami! Sakyk! Ar pyksti... 
 
   - Ne, nepykstu! 
 
- Tai kas tau? 
   
   - Nieko! ... Aš einu sau, tu manęs nežiūrėk, ir nesirūpink! 
 

_____________________________ 
 

   Prie bažnyčios vartų, rankas ištiesę, maldavo ubagai. Rinkelėje geresnių vietų 
nepasidalindami, alasijo barankininkai, kiemuose sustatyti prie vežimų žvengė ir prunkštė 
arkliai. 
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   Dulys skubiu žingsniu praėjo barankininkus, bėgte prabėgo ubagus, veržte prasiveržė 
pro žmones, susitelkusius šventoriuje, ir įsmuko į bažnyčią. 
 
   Vargonai grojo „Pulkim ant kelių“. 
 
   Žmonės bangavo, kaip rugiai, vėjo supami. Tiek daug jų ši medinė bažnyčia temato tik 
per Mykolines. 
 
   Dulys norėjo suklupti ir maldauti Dievą šviesos. Šiandien jis turi išgirsti, ar ji... Bet ne! 
Jis stovi ir, akis įsmeigęs į altorių, žiūri. Žvakių šviesos plakasi, mirga jo akyse - ir jis 
temato tik jas. Ne, ne jas jis mato, tik du angelus, laikančius po žvakidę. Jie abu tiesia 
rankas į tą patį tabernakulį, jie abu jam šviečia. 
 
   - Kodėl? - vis labiau ir labiau apsėda jį mintis. Jis nieko daugiau negirdi, tik tą vieną 
klausimą. 
 
   - Dieve, kodėl jie du? ... Ties Tavimi! Vienu!  
 
   Varpelis nutraukia jo mintis. Nauja žmonių banga supurto jį. Ir, štai, jis mato, kaip dvi 
rankos iškelia ostiją. Jis nenulenkęs galvos, bet žiūri į ją. 
 
   - Dvi rankos, viena ostija! Dvi rankos! ... - vėl plakasi jo mintys. 
 
   Tuo metu pro lango vitražą įspindi saulė. Ji žvelgia į tabernakulį ir žaidžia angelų 
veiduose. Dulys ėmė sekti spindulį iki lango. Šv. Jurgis mėlynam lange vedė kovą su 
smaku. Už jo, tolumoje, prie aukštų rūmų, stovėjo karalaitė. 
 
   - Ji viena, Viešpatie! Jurgis ir ji!.. 
 
   Ši mintis nepaleidžia jo iki pat mišių galo. 
 
   Kai kunigas įlipa į sakyklą ir atskleidžia evangeliją, jis vėl grįžta prie angelų. 
 
   - Kuris man beliks? - klausia jis savęs, ir, lyg amžino sprendimo, laukia pamokslo galo. 
Jis girdi tik šv. Mykolo vardą ir Dievo teismą. Visa kita eina, kaip garsi triukšminga 
srovė pro jo ausis. Pagaliau jis girdi: 
 
   - Į moterystės stovą eina... 
 
   Ir vėl jam viskas ima lietis į vieną - jaunoji ir jaunikis, našlys ir našlė. Ulios jis 
negirdėjo, o gal... 
 
   Žmonės pajudėjo eiti iš bažnyčios ir jis pats nejuto, kaip buvo nešte išneštas į šventorių. 
Jis ėjo pro vartus, pro ubagus, pro barankininkus ir pats nežinojo, kur? 
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   - Juzai, kur taip skubi? - sulaikė jį už rankos Baltrakoniokas. Šalia jo žmona ir ... 
Verutė. 
 
   - Kur? ... - atsigręžia jis. Pažiūrėt arklio! - susigribo. - Ir Verutė čia? 
 
   - Atėjau į atlaidus! - pasakė ji. 
 
   - Žinai, Juzai, - kalba Baltrakoniokas, - Verutė kviečia mus pas save. Tu šiandien 
vienas - važiuojam kartu. 
 
   Dulys tylėjo, lyg nežinodamas ką į tai atsakyt. 
 
   - Važiuojam! - paėmė jam už rankos Verutė. - Aš jum noriu atsilygint, - šypsosi ji. - 
Parodysiu mūsų smakus. 
 

________________________ 
 

   Keliu palei Virintą rieda du vežimai. Jie veja vienas antrą Anykščių Šilelio pusėn, 
kartais priartėdami, kartais nutoldami. Pirmajame susiglaudę, kaip du balandžiai, sėdi 
Baltrakonių jaunavedžiai, antrajame - Juzas ir Verutė. 
 
   - Kodėl tu šiandien atėjai, Verut? - klausia jis vis dar paskendęs savo sunkiose mintyse. 
 
   - Pasiilgau - sesers! 
 
   - Sesers!.. - nutęsė jis. 
 
   - Taip, ji man buvo kaip motina. 
 
   - O tavo motina? 
 
   Mergaitės galva pasvyra. 
 
   - Motinos aš neturiu - jau seniai, - atsidūsta ji. 
 
   - Ar tau buvo sunku? - klausia jis toliau, lyg norėdamas rast atsakymą savo sunkumui. 
 
   - Buvo... 
 
   - Kodėl? Juk tėvas ir broliai negalėjo tavęs skriausti? 
 
   - Tėtis man buvo geras, bet atėjo marčios... Paskui tėtis ėmė nuomot tas žemes, ir mes 
visi turėjom sunkiai dirbt. 
 
   - Bet gi tu buvai maža! 
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   - Taip. Bet buvo daug žąsų... 
 
   - Ir tu jas ganei? 
 
   - Aš labai nenorėjau jų ganyt. 
 
   - Kodėl? 
 
   - Žąsinas žnaibydavo mane ir sparnais plakdavo, o aš buvau per maža nuo jo apsiginti. 
Kartą parnešė mane į namus pusgyvę... 
 
   - Šitaip!.. 
 
   - Aš taip bijojau, taip bijojau beeiti pas jas! Meldžiausi, kad Dievas paimtų mane pas 
mamą. Ir nežinau, ar būčiau išturėjusi, jei ne sesuo. Ji aprengdavo mane storesniais 
rūbais, aplankydavo, kartais paleisdavo namo sušilti. Ji buvo man, kaip motina... 
 
   Mergaitės atsiminimai, matyt, buvo tokie sunkūs, kad ji kalbėjo vis atsidusdama. 
 
   Dulys klausėsi, ir jam atrodė, tarsi jis klausytų pasakos apie vargšę piemenaitę. 
 
   - Aš taip nevargau! - galvojo jis. - O gal ji ir dabar kenčia? - susirūpina. Ir jam norisi, 
kad ji kalbėtų toliau. 
 
   - O kai tu paaugai? - vėl klausia jis. 
 
   Lyg atversdama naują juodą lapą, mergaitė kiek stabteli, įsmeigia akis į tolį ir giliai 
atsikvepia. 
 
   - Kai paaugau, ėjau su visais į laukus, o likusi namie - audžiau, pečių kūrenau. Marčios 
buvo užimtos prie vaikų, ir man teko jų darbus dirbti. Bet jom vis buvo negerai - jos 
bardavo mane ir skųsdavo broliam. Aš laukdavau nakties, ir būdavau laiminga, kai mane 
aplankydavo mama. Ji pasirodydavo baltuos rūbuos, paimdavo mane už rankos ir 
vesdavo. Kur? - klausdavau aš. - Pas mane! Tau bus geriau, vaikeli! - sakydavo ji. 
 
   Bet greit ateidavo rytas ir ji palikdavo mane. Vieną kartą ji vos nepaėmė manęs 
visiškai. Buvo šaltas pavasaris, o mes ėmėm bulves iš kapčiaus. Aš buvau duobėj ir 
sėmiau bulves į kašikus, broliai kabliais ėmė, kėlė ir pylė į maišus. Kai bulvių liko visai 
nedaug, žemės krito ir mane užpylė. Iš pradžių aš labai išsigandau. Bet paskui prisiminiau 
mamą ir man pasidarė gera. Girdėjau balsus, šaukiančius viršum manęs: 
 
   - Gelbėkit! Greičiau, greičiau! 
 
   Bet aš nenorėjau, kad mane gelbėtų. Balsai pagaliau nutilo, ir aš pamačiau mamą. Ji 
buvo tyli, susirūpinusi. Aš apkabinau jos kaklą ir prašiau: 
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   - Paimk! Dabar paimk! 
 
   Ji pabučiavo mane ir aš pajutau, kaip jos ašaros plovė mano veidą. 
 
   Kai aš atsigavau, prie manęs sėdėjo sesuo. Ji verkė, prisiglaudusi prie manęs, ir jos 
ašaros biro man ant veido. 
 
   - Mama! - pasakiau aš. 
 
   - Tai aš, Verut! - ramino ji. - Ak, maniau... Dėkui Dievui... - Ir jos veidas nušvito, kaip 
motinos anuos sapnuos. 
 
   Nuo to laiko, ji man pasidarė dar geresnė. Kai marčios mane bardavo, ji užstodavo. Kai 
broliai nenorėdavo man geresnio rūbo nupirkti, ji išprašydavo iš tėtės pinigų ir mane 
gražiau aprengdavo. 
 
   - Vargšelė! - galvojo Dulys. - Ji dabar ir sesers neturi. - Jis prisiglaudė prie jos ir uždėjo 
ranką ant peties. 
 
   - O dabar, Verut, sakyk, ar tau taip pat sunku? 
 
   Jo balsas buvo toks švelnus, kaip tą vakarą, kai jie grįžo nuo Gribulio grytelės. 
 
   Mergaitė nieko neatsakė, tik priglaudė galvą prie jo krūtinės. 
 
   Virintos srovė veržėsi pro akmenis, nusėdusius jos dugną, plakėsi į šaknis, įsispyrusias 
jos pakraščiuos. Šilas ošė, šnabždėjo, suposi. Staiga jis nutilo. Plačiam kirtime stovėjo 
dvi pušys, susirėmusios viena į antrą. Jos svireno savo viršūnėmis, glaudėsi ir vėl, lyg 
išsigandusios, skyrėsi. 
 

_______________________ 
 

   Iš Dulių kiemo išsitiesė procesija. Priekyje, poriniam vežime, buvo senasis Dulys, 
iškeltas aukštai ir apkaišytas jaunom eglaitėm. Iš paskos ėjo būrys žmonių ir giedojo 
litaniją. Gale, keletoje vežimų, važiavo Juzas su motina, Elena su vyru ir kiti artimieji. 
 
   Procesija, eidama kaimu, vis didėjo ir didėjo. Iš kiekvieno kiemo, kaip iš upelių 
vanduo, rinkosi būreliai žmonių į vieną srovę ir tvindė kaimo gatvę. Pagaliau procesija, 
priėjusi kaimo galą, išsiliejo ir apjuosė kryžių, stovintį kryžkelėje. 
 
   Senasis Dulys paskutinį kartą pajuto po savim žemę, kurią jis visą amžių mynė ir 
pūreno. Ties tuo kryžium, po kuriuo jis šv. Morkaus dieną klūpodavo ir melsdavo 
palaimos savo žemei ir derliui, po kryžium, kurį kiekvieną kartą, praeidamas, pagarbiai 
sveikindavo, - jis nūnai atgulė paskutinio atsisveikinimo. 
 
   Mataušas Aukštuolis, vadinamas kaimo kunigu, išėjo į priekį. 
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   - Va, ir atėjo tau laikas, Mataušai, apleisti mus, - kalbėjo jis. - Dievo valia, ką darysi. O 
buvai neblogas žmogus, mylėjai Dievą ir kaimynų neapleidai. Atsimins tave mūsų vaikai, 
kuriem tu buvai kaip tėvas. 
 
   - Ei, jūs jauni vyrai! - apžvelgė jis aplink stovinčius, - būtumėt pražuvę maskolių žemėj, 
jei ne Mataušas. Dieve duok jam dangaus karalystę. Ištraukė jis ne vieną iš rekrūtų. Ir jūs, 
piemenėliai, neturėtumėt tokių plačių ganyklų. Apgynė jis jūsų ganyklas ir, va, mes 
šiandien ponai. Ir jūs, kaimynai, gyvenat taikoje, kaip niekur nieko. O kas, jei jo nebūtų 
Dievas mums davęs!  Ką čia daug kalbėt - žinom, kaip sviete dedasi su tais barniais. 
 
   Aukštuolio balsas pradėjo virpėti, springti. Rankose jis gniaužė kepurę, glaudė ją prie 
krūtinės, pagaliau jos pamušalu ėmė braukti sau per veidą. Jis giliai atsiduso, vėl pakėlė 
akis ir tęsė toliau. 
 
   - Palikai siratomis sūnų ir žmoną, nebaigei trobų statyt. O galėjai dar gyvent! Mes 
vyresni, va, dar laikomės... Bet gerai sako, - naujoj gryčioj netveria ilgai senas kūnas. Ir 
tu įkėlei koją į ją, kaip svečias - ir va, išeik! Na, bet gailėtis tau nėra ko. Ten rasi 
gražesnius palocius. Duok, Dieve, tik mum tokius užtarnauti. 
 
   Minia, didele rimtim išklausius pirmuosius Aukštuolio žodžius, dabar pradėjo šliuksėti 
ir kūkčioti. 
 
   - O dabar, - pakėlė galvą kalbėtojas, - sukalbėsim už Mataušo dūšią tris poterius. - Ir jis 
pirmas persižegnojo, atsiklaupė ir palenkė galvą. 
 
   Žmonės, vienas paskui kitą, sulenkė kelius. Visų akys susmigo į kryžių ir karstą, gulintį 
po juo. 
 
   Kapo tyloj, kuri apvaldė visus, rodos, pradėjo kalbėti senasis Dulys. Kiekvienam jis, 
rodos, kuždėjo į pačią širdį. 
 
   - Tu mokyk ir toliau kaimynus Dievą mylėti! - girdėjo Aukštuolis. 
 
   - O tu pasakok, kaip pasakojęs, jei vaikam patinka! - jautė balsą Smakas. 
 
   - Pagrokit sūnaus veselijai ir padėkit jam trobas baigt! - prašė jis Kastinų. 
 
   - O tu, Uliut, būk jam gera drauge, - kuždėjo jis Kastinaitei. 
 
   - Nelauk ilgai parvesti ją, sūnau; bus motinai lengviau! - įtikinėjo jis sūnų. 
 
   - Saugokit ganyklas nuo pono, gelbėkit vaikus nuo rekrūtų, gyvenkit gadoje! - kalbėjo 
jis visiems. 
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   Minia pakilo lyg priesaikai. Kiekvienas ėjo prie kryžiaus, bučiavo jį ir, nusilenkę 
Duliui, traukėsi į šalį. 
 
   Dulys pakilo nuo žemės. Minia atvėrė burnas ir šaukė: 
 
   - Šv. Mataušai, melskis už mus! Melskis už mus! Melskis už mus!.. 
 
   Procesija išsiskyrė į dvi dali: viena su senuoju Duliu nuėjo keliu, vedančiu į 
Žemaitkiemio kalnelį, antra grįžo atgal į kaimą; viena - garsiai maldaujanti, antra - tyli ir 
susimąsčius. 
 

___________________________ 
 
   Languose audėsi lediniai raštai, žydo gėlės, skleidės lapai. Pro juos, lyg ieškodami 
paslapčių, žvelgė į vidų nauji veidai - nematyti, šalti, kaip ir artėjanti žiema. Savo mažom 
akim jie dairėsi, kas vyksta viduje ir ironiškai šypsojos. 
 
   Už stalo, atrėmęs ranka galvą, sėdėjo Dulys. Jis žiūrėjo į naują susipynusio grožio 
kūrinį ir tematė vieną - savo gražiąją vaikystę... Kaip staiga viskas pasikeitė! Jis buvo 
laisvas, kaip laukų paukštis. O dabar - rūpesčiai rūpestėliai surišo jam rankas, užgulė jo 
jaunus pečius, prislėgė jį, lyg sunki našta. 
 
   Jam prisiminė Verutė. 
 
   - Ji taip pat vargsta, - guodėsi jis. - Ji ir motinos neturi, kaip aš tėvo. 
 
   Ir jam ėmė darytis lengviau. Jis ne vienas toks! 
 
   Tuo metu į vidų įėjo Kastinas. 
 
   - Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus! 
 
   - Ant amžių! - nustebęs, pasisuko į duris Dulys. 
 
   - Ar vienas? 
 
   - Taip, motina išvažiavo pas Eleną. Žadėjo šįvakar grįžt. 
 
   Draugai susėdo prie stalo. Kastinas ieškojo žodžio. Jam atrodė, kad Duliui šiuo metu 
labai sunku. 
 
   - Man neramu ant dūšios, - pradėjo jis. 
 
   - O kas? - nepasigręždamas klausė Dulys. 
 
   - Aš tau anuomet sumelavau. 
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   - Sumelavai? 
 
   - Taigi. Aš tau pasakiau, kad Ulia išteka. Norėjau tave paerzinti. Maniau, tu ateisi pas 
mus ir sužinosi. Bet tu nesirodei, o aš vis neprisiruošiau... 
 
   Dulys tylėjo. Atrodė, tarsi jau dabar vistiek kas su Ulia dedasi. 
 
   Kastinas kreipė kalbą kitur. 
 
   - Gaila, tavo tėvas, Dieve duok jam dangaus karalystę, nebaigė trobų. Ar mes tau būsim 
reikalingi pavasarį? 
 
   - Žiūresim! Dar viso materialo nėra. Reikės šią žiemą privežt. Bet dar ir berno neturiu. 
 
   - Mes padėsim, maža bėda! 
 
   - Dėkui! - atsakė Dulys, nerodydamas jokio noro toliau apie tai kalbėti. 
 
   Kastinas jautėsi nejaukiai. Dulys atrodė šiandie neišjudinamas, kaip dirvoj įstrigęs 
akmuo. 
 
   - Dabar tau teks pačiam viskuo rūpintis - bandė dar kartą rasti kalbą Kastinas. 
 
   - Ką darysi! 
 
   - Ir motinai bus sunkiau. Nebe tas amžius! 
 
   - Žinoma! 
 
   Aš manau, tau reiktų greičiau vesti. 
 
   - Vesti?.. Nežinau - dabar apie tai nenoriu galvoti - gedulas. 
 
   - Žinoma, tik po metų. 
 
   Kastinas ir vėl atsidūrė padėty, iš kurios nebuvo kaip išeiti. 
 
   - Sakyk, gal žiemai turi kokio darbo? Mes su Jokūbu imtume ir padarytume. 
 
   - Žiūrėsim, gal kas ir atsiras. 
 
   - Gal važelį ar roges? 
 
   - Pažiūrėsim, Jonai. Reikės su motina dar pasitart. 
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   Kastinas paėmė kepurę ir atsistojo. 
 
   - Kad ir pas mus nebeužeini? - pasakė jis. 
 
   - Nenoriu dabar niekur. 
 
   - Suprantu. Bet gi ne linksmybei, o taip sau. Pasikalbėtume... 
 
   - Dėkui, Jonai. 
 
   Kastinas išėjo. Dulys išlydėjo jį į kiemą ir vėl grįžo. Buvo jau sutemę ir jam atrodė tarsi 
jis grįžtų dabar ne į savo namus, o į svetimą pasiūrę. 
 
   Jis bandė apgalėti šį jausmą ir, štai, jam prisiminė tėvas, kuris tokiu laiku, adventu, 
pasiimdavo knygą ir skaitydavo. 
 
   Jis užžiebė šviesą ir, priėjęs prie lentynos, susirado ją. 
 
   Pageltę lapai rodė jo tėvo pirštų pėdsakus. Jis vertė juos ir rado vietas, kurias tėvas taip 
mėgo! Štai, palyginimas apie žmogų, kurs išėjo geros sėklos sėti... Toj vietoj tėvas 
uždėjęs pageltusį klevo lapą. 
 
   Jis verčia toliau - Palyginimas apie karališką svodbą. Karalius išsiunčia slūgas pakviesti 
į savo sūnaus veseliją. Bet kviestieji atsikalbinėja... Karalius pamato žmogų be vestuvių 
rūbo ir liepia surišti jam rankas... Ir buvo verksmo... 
 
   Jis sekė akimis eilutes, o jo mintys smego senelio istorijon. Tarsi jis būtų skaitęs: „ir 
atėjo viena be vestuvių rūbų. Tai buvo ji! Surišo jai rankas ir buvo verksmo...“ Paskui ji 
ištekėjo už Kastino, - klydo jo mintys toliau. 
 
   - Ne, Ulia neišteka! - staiga prisiminė jam Kastino žodžiai. 
 
   - Tai kas! - prieštaravo jis vėl. 
 
   Bet juo toliau, juo labiau jo mintys ėmė suktis apie ją. 
 
   - Ulia, Ulia, Ulia! - šaukė kažkas jame. 
 
   - Ganyklos! - jiedu ten žaidė, vaikais būdami. 
 
   - Vakaruškos! - jiedu ėjo ratukų, šoko iki apsvaigimo. 
 
   - Ratinė! Kalvė! - jis nueidavo ten, o ji tyliai įslinkdavo ir vogčiom sekdavo kiekvieną 
jo judesį. Jis paima, būdavo, į rankas ablių ar kūjį, broliai giria jo darbą, o Ulia taip 
meiliai žvelgia į jį, kad, rodos, imk ir pabučiuok. 
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   Niekad jiedu nesikalbėjo taip, kaip paskui su Verute, bet jis jautė jos šilumą, ilgėjosi jos 
žvilgsnių. 
 
   Staiga jis atsikelia, užsimeta kailinius ir skubiai išeina. 
 
   Kieme jį pasitinka šunies aukčiojimas, bet jis praeina, lyg negirdėjęs. Gatvėje painiojasi 
jam grumstai po kojų, įšalusios pravėžos stato jam kliūtis, bet jis eina, lyg kieno vejamas. 
 
   Languose žaidė silpni šviesų atspindžiai ir žmonių šešėliai. Aukštuolio kieme girdėjosi 
giesmė, Peštuko namuose - skardus barnis. 
 
   - Kalvė! - sustojo jis. - Tylu ir tamsu! 
 
   Perbėga į kitą pusę. 
 
   - Ratinė! - vėl sustoja. - Tylu! 
 
   Apsigręžia ir puolasi prie gryčios durų. Prideda ranką prie klemkos. Tik staiga, lyg 
atsibudęs, pakelia galvą. 
 
   - Ko aš?.. - ir jis jaučia, kaip jį apima negirdėtas bejėgiškumas. 
 
   - Ir ką aš jai pasakysiu? - atsidūsta. 
 
   Vėjas pustė palaidus jo plaukus. Šaltis trynė jo skruostus. Jis apsigrįžta, prieina prie 
lango, stabteli. - Plono ledo danga slepia jos šešėlį. Ji stovi prie lango, lyg angelas, bet jis 
neįžiūri jos veido. 
 
   - Uliut! - ištaria jis tyliai. 
 
   - Ū-u, liū, ū-u! - švilpia vėjas. 
 
   - Dar, dar, dar! - atsako gruodas. 
   
   Jis klauso. Lyg kažkas atvažiuoja. Jis pasistato kalnierių ir išeina į gatvę. 
 
   - Ar tu, Juzai! - žiūri į jį motina. - Lipk čia! 
 
   Jis įlipa, motina perduoda jam vadeles. 
 
   - Iš Kastinų? - klausia ji. 
 
   - Ne! Ėjau tavęs laukti. 
 
   - Ir kepurės nepaėmei? 
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   - Nešalta... 
 
   Šuva, pajutęs grįžtančius šeimininkus, ėmė džiaugtis. Motina pasižiūrėjo į langus - 
šviesa sklido iš jų. Ji išlipo iš vežimo ir pasiėmė rišulį. 
 
   - Tu viską sutvarkyk, aš einu vidun! 
 
   Prieina ji prie durų - atviros. Įeina į vidų - ant stalo atverstas šv. Raštas. Ji prieina, 
paima į rankas knygą, norėdama ją padėti atgal į lentyną. 
 
   - Karališka svodba! - mato jos akys. 
 
   - Vargšelis! - sudejuoja ji. - Pati uždaviau jam mįslę, o jis... 
 
   Staiga jai šovė į galvą dieveris, Juzo senelis. 
 
   - Ak, jis žino tą istoriją! Nejaugi?.. 
 
   Tuo metu užsitrenkė priemenės durys. Motina skubiai uždarė knygą ir padėjo į lentyną. 
 
   - Ar nesušalai, motin? - klausia, įėjęs sūnus. 
 
   - Nešilta buvo. Bet Elena davė sermėgą, tai vėjas ne taip perpūtė. O kaip tau čia 
šiandien? 
 
   - Nieko. Buvo Kastinas užėjęs. Klausė, ar neturim jiems darbo. Gal važelį, sako, kokį ar 
roges? 
 
   - Kastinas? Ar nieko jis daugiau nesakė? 
 
   - Klausė, ar pavasarį nebus jie reikalingi prie trobų. 
 
   - Šitaip! 
 
   Ji nusirengė. 
 
   - Šalta pas tave! - pasakė. - Gal užkurtum ugnį. Vakarienės šiltos, tur būt, neturi? 
 
   Ji skubiai suieškojo puodą, pripylė vandens ir pastatė ant trikojo. Juzas laužė žabus ir 
užkūrė ugnį. 
 
   Maloni šiluma skleidėsi nuo prieždos ir jeiedu, trindami rankas, stovėjo prie jos. 
 
   - Sakyk, vaike, ką tu manai? - pasakė ji ir nutilo, lyg nežinodama nuo ko pradėti. 
 
   Sūnus pasigręžė į ją. 
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   - Mes su Elena šiandien kalbėjom... 
 
   - Ką? 
 
   - Sakom, tau dabar reikia nelaukiant vesti. 
 
   - Bet gi gedulas! 
 
   - Taigi, ir mes sakom... Bet ateis vasara - ką mes vieni du darysim? 
 
   - Pasisamdysim! 
 
   - Bet gi ant svetimų rankų viską... O dar ta trobų statyba. Na, o tu, - pasisuko ji į sūnų, - 
ar jau turi pasirinkęs? 
 
   Dulys įsmeigė akis į židinį. 
 
   - Ar neperša tau Kastinai sesers? - klausė ji, vogčiom žvelgdama į jį. 
 
   - Sesers? - Ne!.. Tiesa, šiandie jis pasakė, kad ji neišteka. 
 
   - Kaip tai neišteka? 
 
   - Prieš Mykolines jis man buvo sumelavęs: sakė - ji išteka ir užsakai jau paduoti. 
 
   - Neišteka!.. - susimąstė ji. - Štai, kodėl jis tą dieną toks nesavas buvo. 
 
   - Tai Ulia tau patinka? - staiga ji paklausė. 
 
   Sūnus atsirėmė pečiuko, lyg jėgų netekdamas. 
 
   - Taip! - atsakė jis tyliai. 
 
   - Ir tu ją ruošies vesti? - atsargiai kalbėjo ji. 
 
   - Nežinau. 
 
   - O gal turi kitą? Sakyk! Man rodos, aš mačiau tave su Baltrukonienės seserimi Žolinėj. 
Paskui tu pas juos, rodos, važinėjai. 
 
   - Buvau... Mykolinėj. 
 
   - O kaip ta? 
 
   - Nieko! 
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   - Ar gaspadarna? 
 
   - Nežinau. Jauna dar. Bet visko dirbus. Tėvai dvarą nuomoja ir visa šeimyna dirba. 
 
   Motina tylėjo. 
 
   - Žinai, vaike, - prabilo po valandėlės, - tau reikia geros gaspadinės. Paimsi Ulią - 
neturėsi jos. Jai rūpi varstotas, pjaustymai, o darbas - negalvoj. Kas ją matė lauke ar 
staklėse? Už amatininko ištekėjus, ji būtų laiminga - dirbtų sau ir gyventų. Bet už 
gaspadoriaus - pražuvus. Tiek čia visokio darbo, tiek rūpesčių! 
 
   Sūnus atsiduso. 
 
   - Kastinai geri žmonės - aš ant jų nieko nesakau, - kalbėjo toliau ji. Biednoki, tiesa, bet 
dėlto dar būtų nieko. Žmonės sumanūs - praverstų jų kaimynystė. Bet kad Ulia pati... 
 

________________________ 
 

   Kastinas, parėjęs iš Dulio, atrodė kažkuo nepatenkintas. Pametė kepurę ant suolo, 
atsisėdo užustalėj ir, atsirėmęs į sieną, žiūrėjo į židinį, ties kuriuo triūsė motina. 
 
   - Vargas žmogui, biednam! - pasakė jis, lyg sau. 
 
   - O ko jau čia tau trūksta? - atsigrįžo motina. 
 
   - Darbo, motin! 
 
   - Žiemą visiems jo ne per daug. 
 
   - Kas turi iš ko, gali ir nedirbt! 
 
   - Negriešyk Dievui! Dar bado nematom! 
 
   - Taigi, bado! - erzinosi Jonas. - Išleidom vieną seserį, o štai, dar kita. Kas ims be 
pasogo? Jei pinigo būtų, gal ir geresnė švogrija atsirastų. Va, kad ir ..., - lyg suabejojęs - 
sakyt, ar ne, sustojo. 
 
   - Manai, Dulys? 
 
   - O kodėl ne! Ar jie vienas kitam nepatinka? 
 
   - Ką čia tu! Ims jis tokią biedną! - pakėlė toną motina. 
 
   Ulia tuo metu įėjo į vidų. Paskutinius motinos žodžius ji aiškiai nugirdo. 
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   Motina staiga nutilo ir Jonas pakilo iš vietos. 
 
   Ulia pasižiūrėjo į vieną, į kitą, ir, rodos, išskaitė jų kalbą. 
 
   - Ims jis, tokią biedną!.. - rėžėsi jos širdin. 
 
   Ji priėjo prie lango, lyg oro stigdama. Ašaros uždengė jos akis. Bet ji nenorėjo, kad 
brolis ir motina jas matytų. Ji stovėjo ramiai, lyg melsdamosi. Ant jos rankų krito lyg 
rasa, dideli lašai. 
 
   - Dieve! - judėjo jos lūpos. 
 
   - Juzai! - šaukė jos širdis. 
 
   Ir, štai, lyg ji matytų jį, stovintį čia pat už lango, vienplaukį, pilnom ilgesio akim. 
 
   Pro ašaras ji ima šypsotis. Jai taip gera, taip lengva pasidaro! 
 
   - Eik, Uliut, valgyt! - pasako motina, statydama bliūdą ant stalo. - Kur Jokūbas? 
 
   Mergaitė skubiai apšluosto veidą, ir atsigrįžta, visa nušvitus. 
 
   Brolis, vogčiom stebėjęs ją, matė, kaip sunkiai kilnojasi jos krūtinė. Dabar jis žiūri - 
šypsosi, ir netiki savo akimis. 
 

___________________ 
 

   Praėjo žiema. Kastinų palangėj vėl pražydo jazminai, vėl skleidės razetos. Tik Uliai 
nebuvo žiedų. Viskas jai rodės juoda - ir žydinčios obelys sode, ir drugeliai pievoje, ir 
saulė danguje. 
 
   Nuo ano vakaro ji neregėjo jo. Žiemą jis vežė medžius, dabar jis - laukuose. Jų rėžiai 
nesueina, jų keliai nesusikerta. Net sekmadieniais, kai ji nueina į bažnyčią, jo ten nėra. Jis 
važiuoja kitur! - kankina ją mintis. 
 
   Nuo tada, kai ji išgirdo motinos žodžius, ją persekioja keisti vaizdai. Ji purtosi jų. Visą 
žiemą ji sėdi prie ratelio nuo ryto ligi vakaro, norėdama juos užmiršti. Bet, štai, lyg 
spaliai iš pakulų kuodelio ima birti viena po kitos bumaškos - trirublinės, po jos kojom, 
aplink visą ratelį byra ir byra. Rodos, ji girdi, kaip jos čiuža, guldamos viena ant kitos ir, 
rodos, mato, kaip jos auga į krūvą. 
 
   Baimingai ji laukia ateinant Jono. 
 
   - Žiūrėk, tu nebebiedna! - nustebs jis, pamatęs tokią galybę jų. 
 
   Bet, štai, jis ateina. Prasiveria durys ir jis pamato ją. 
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   - Tu vis prie ratelio, Uliut! Gerai, gerai - mažiau paskui reikės! - nusišypso. 
 
   - Ak, aš kvaila! - nusimena ji. - Tik mano akys mato, tik mano... 
   
   Ji paseilina pirštus, įsmeigia akis į rankas, kurios peša kuodelį, lygina pluoštą, suka 
siūlą, - ir ji vėl grįžta savystėn. 
 
   Praeina dienos, net savaitės, kada ji vėl pameta iš galvos tuos vaizdus, ir jai būna ramu. 
 
   Bet dabar, kai krinta jazminų žiedai, kai drugeliai plazdena plačiai savo sparnais, prieš 
jos akis vėl ima kristi ir plazdenti jos - bumaškos. 
 
   Ji niekur nuo jų negali pabėgti, niekur! Nueina į ratinę - asloj mėtosi kaladėlės, lentų 
nuopjūvos. Ji žiūri į jas, ir vėl jai matosi tos pačios, priklijuotos prie jų - kaladėlių. Ji 
paima vieną, apžiūri, apčiupinėja. Ne! Tik jos mintys, tik jos vaizduotė mato jas. 
 
   - Bet!.. - dingteli jai, - paimti peilį, išpjaustyti ir atmušti ant popierio! 
 
   Ir ji nebepaleidžia kaladėlės iš rankų. Susiranda peilį, išeina į klėtį ir, atsidarius motinos 
skrynią, ima raustis po ją. Aptinka mazgelius, atraišioja - viename keli auksinai, kitame - 
kelios grivinos. Bet, štai, ir popierinis vienas, sulankstytas. Ji skubiai jį atlanksto. 
 
   - Trirublinis! - apsidžiaugia ir įspaudžia sau į delną. 
 
   Apsidairiusi, ar niekas nemato, ji skubiai išbėga į darželį ir užlenda už jazminų kero. 
 
   Dar kartą gerai įsižiūri į pinigą ir, paėmus kaladėlę, ima pjaustyt. Apveda 3, paskui 
užbrėžia įrašą - Tri Rublia. 
 
   Kai visos smulkmenos įsibrėžė medyje, ji susiranda popierio, kurį brolis vartojo 
brėžiniams, pasirenka geltonų ir žalių dažų, ir vėl grįžta atgal. 
 
   Ant kaladėlės ji uždeda dažų, juos gerai įtrina ir, padėjus popierį ant kelio, užspaudžia. 
 
   Toks džiaugsmas pagauna ją, pagalvojus, kad, štai, ir bus... 
 
   Ji nesiskubina atidengti popierį. Lyg norėdama įsitikinti, ar gerai ji buvo viską 
įsižiūrėjus, paima dar kartą į rankas pinigą. 
 
   - Taip! Viskas, rodos, gerai! - ir ji staiga nuima kaladėlę. 
 
   Viskas išėję atvirkščiai. Ir spalvos tik iš tolo tepriminė trirublinę. 
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   Ją apvaldo staigus pyktis. Ji paima kaladėlę ir sviedžia į šalį. Motinos pinigą gražina 
atgal ir, užtrenkus skrynios viršų, ji eina į pakluonę. Žmonės aria, akėja, ir jai pasidaro 
pikta ant savęs. 
 
   - Ko aš čia, kaip dūšia be vietos! 
 
   Ir ji grįžta atgal, užeina į daržą ir sėda ravėti lysvių. Jos pirštai užgriebia žoles, rauna jas 
ir meta į šalį, o akyse ir vėl bumaškos... 
 
   - Bet kodėl neišėjo? - persekioja ją klausimas. - O jei pamėginus išpjaustyt atvirkščiai! 
 
   Ji pašoka iš lysvės, nubėga į ratinę, išsirenka kitą kaladėlę ir vėl - po jazminų keru. 
 
   Ilgai ir atydžiai rėžė ji [atbulom raidėm - red.] „ailbuR irT“ ir 3. Pagaliau baigė, išdažė 
raižinį ir užspaudė and popierio. 
 
   - Šitaip! - apsidžiaugė. - Dabar tai tikrai! 
 
   Nuima. 
 
   - Taip! Kaip reikia! 
 
   Bet įsižiūri geriau ir vėl puola neviltin. Raidės grubios, iš akies darytos - ne tas, ir gana! 
 
   - O kad taip!.. - dingteli jai nauja mintis. Ir ji susiranda plono popierio, prideda jį prie 
trirublinės - viskas persišviečia! Ji paima pieštuką ir apvedžioja visus raštus - atydžiai, 
tiksliai. Paskui apverčia piešinį, prideda prie kaladėlės ir, kietai spausdama pieštuką, 
viską atvirkščiai perveda ant medžio. 
 
   Baigusi, ji nuima popierį ir padeda į šalį. 
 
   - Ne visai ryšku! - pasako, ir peiliu paryškina įspaudas. 
 
   Ir vėl ji įninka pjaustyti kaladėlę. Dirba, nepakeldama galvos, skuba. Ją, rodos, deginte 
degina noras greičiau išvysti tikrą jos darbo pinigą. 
 
   Ji vėl deda dažus ir pagaliau kietai užspaudžia popierį. 
 
   - Dabar bus gerai, bus gerai! - kartoja ji sau. 
 
   Pinigas, iš tikro, išėjo beveik tobulas. 
 
   - Kaip tikras! - džiaugiasi ji, laikydama rankose atspaudą. 
 
   Bet kai pirmoji džiaugsmo banga praėjo, ji žiūrėjo į naują bumašką ir pati nesuprato, 
kam ji tai darė. 
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   - Kam!.. Aš kvaila! - išsigando ji. - Pati nežinau, ką išsigalvojau! 
 
   Ji paėmė kaladėles ir sviedė per tvorą. 
 
   - Ir vis dėlto! - galvojo ji vėl, apsiraminusi. - Kaip gražiai atrodo pjaustiniai, pervesti 
ant popierio! 
 
   Jai prisiminė matyti paveikslai, kurių darbas panašus į jos bumaškų. Ir ji, palikusi 
darželį, skubiai eina į gryčią. Ilgai verčia lentyną, ieško, pagaliau suranda. „Broma ing 
Viečnasti!“ Seniai ji šią knygą bebuvo mačiusi. Ima į rankas, sklaido. 
 
   Štai, velniai pila smalą nusidėjėliui į burną. Kitados jai gaugais nueidavo, pasižiūrėjus į 
tai. Dabar ji, rodos, nemato tų velnių - tik atskirus veidus, akis, rankas. 
 
   - Kokie ryškūs piešiniai!.. Ne, man taip neišeitų! - abejoja ji. 
 
   Bet noras pabandyti ją apgali. Ji ima popierį į rankas ir kopijuoja. 
 
   Kaip parvest paveikslą ant kaladėlės, ji jau žino. Ir, štai, peilis ima aižyti atvirkščius 
velnių veidus, ragus, rankas. Skiedrelė painiojasi po peiliu, ji jas nupučia ir toliau pjausto. 
 
   Ji nieko daugiau negalvoja, niekas neslegia jos širdies. Ji gyvena atradimo džiaugsmu, 
ir jai taip gera! 
 
   - Kaip atrodys! - nesitveria ji įdomumu, ir skuba greičiau baigti. 
 
   - Velniai turi būt juodi! - pastebi ji. - Bet kodėl jie negalėtų būt žali? 
 
   Ji atsineša žalių dažų, ištepa pjaustinį ir užspaudžia piešinį. 
 
   - Žali velniai! - ima ji šypsotis. - Ne, negražu! 
 
   Ji ištrina ribų dažus ir, atsinešus juodų, uždeda juos. 
 
   - Taip, kaip knygoj! - nušvinta. 
 
   Tokia laiminga ji seniai seniai bebuvo. 
 
   Ir taip dienų dienas ji sėdi prie „Bromo“ ir spaudžia paveikslą po paveikslo. 
 
   Pagaliau jai nusibodo šis darbas, ir ji pradėjo daryti savus paveikslus - Dievo Motinos, 
šv. Jono, šv. Jokūbo. Ji rinkosi vis naujus ir naujus šventuosius. Pagaliau jai prisiminė šv. 
Juozapas, ir ji visa suvirpėjo. Šis vardas jai priminė seną skausmą. 
 
   - Bet gi šventasis! - ramina ji save. - ... laimingos mirties patronas! 
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   Prisiminus mirtį, jos veidu vėl perbėga lyg juodas šešėlis. 
 
   - Jis miršta! Jis... - ir ji negali toliau galvoti. 
 
   Ir vėl jos vaizduotė ima veikti. Ji, rodos, mato jį pašarvotą bažnyčioje. Žvakės plazda 
aplink jį. Vainikai juosia. Ir, štai, ateina kunigas, ateina žmonės - išnešti jį, žemėn 
užkasti. 
 
   - Juzai, Juzai! - norėtų ji šaukti, apkabinti jį ir neduot. 
 
   - Į bažnyčią! Greičiau, greičiau! - šaukia kaž kas jos viduje. 
 

_______________________ 
 
   Keliais keleliais švituoja baltos skarelės ir renkasi į vieną vieškelį, vedantį į Anykščius. 
Saulė, vos patekėjusi, rodos, dar neįskaito tos procesijos veidų. Ji gėrisi Šilelio viršūnių 
jūra ir nesiskubina leistis į vidų. 
 
   Dulys lenkia būrelį po būrelio, veja savo juodbėrį, skuba. Keleivės traukiasi į šalį, 
atsigręžia, pasižiūri, lyg nustebusios, kad ir jaunas vyras taip anksti išsiruošė į šv. Oną. 
 
   Štai, ir kryžkelė, išskirianti jo kelią nuo skubančių į bažnyčią. Jis apsidžiaugia, pasitaiso 
sėdynėje ir paskutinį kartą užmeta akim į pirm jo beskubančias moteris. Jos eina sau 
ramiai, vienos kitas vydamos. Bet, štai, viena stovi, išsiskyrusi iš visų, ir žiūri atgal, lyg 
lauktų ko pasivejant. 
 
   - Tokia panaši į Ulią! - pagalvoja. 
 
   Jei jis dabar neišsuktų, pasivytų tą moterį ir įsitikintų - ji ar ne. Bet ko ji taip anksti eitų! 
 
   Jis suragina arklį, tempteli kairiąją vadelę ir įsuka į smėliną kelią. Šventiška nuotaika 
nueina vieškeliu, o čia - paprastumas, vienuma. 
 
   - Kaip mano svodba! - mąsto jis. - Be pajaunių, be kapelijos… Bet ir gerai! Kastinam 
bent širdies neskaudės. Gedulas, ką darysi! 
 
   Jis pravažiuoja Šlyžius - seną pavirinčių kaimą. Rodos, tik keli žingsniai, ir jis bus ten. 
Lyg karalaitė iš aukštos pilies išeis ji pasitikti baltais rūbais. Ant aukšto kranto jos namai, 
kaip tikra pilis! Ir vis dėlto ji jam ne karalaitė, o mielas vaikas - našlaitė, vienumoj 
paskendus, širdies pasiilgus. 
 
   Jis niekad neužmirš jos ašarų, kai jiedu važiavo į Anykščius pirkti žiedų. Ji atrodė tokia 
laiminga, kaip paukštelis, sulaukęs grįžtančios į lizdą motinos. Ji verkė, glaudėsi prie jo, 
o jos veidas, lyg vaivorykštė dažėsi džiaugsmo spalvom. Ašaros krito jam ant rankų, ant 
kelių ir, rodos, net dabar jis jaučia jas. 
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   - Šventoji! - pamato jis. Ryto spalvose ji atrodė ne taip, kaip kitais kartais. Vos įžiūrima 
pilkuma dengė jos paviršių, iš kurio blykčiojo saulės juosta. Pūšys juosė ją iš vienos 
pusės ir jos atrodė, kaip žalio šilko apdaras. 
 
   Jis sustabdo arklį ir šūkteli keltininkui. 
 
   - Taip anksti! - lyg nepatenkintas, kalba šis. 
 
   - Reikalas! - atsako Dulys. 
 
   Pamažu iriasi važelis per srovę. Žirgas karpo ausimis, ištiesęs kaklą, žiūri į vieną į kitą 
pusę.   Dulys stovi prie kelto krašto ir, rodos, girdi, kaip kalbasi Virinta ir Šventoji. Koks 
žavus jų susitikimas! Lyg pro žalio sodo vartus, išeina mažoji viešnia, išskečia savo 
rankas ir maldauja: 
 
   - Priimk! Tavo krantų pasaka sena, tavo srovė stebuklingai tyra, tavo vandenys šventi. 
Keliavau aš Aluntos ir Kurklių kloniais, surinkau visus prakaito lašus plačiose pievose, 
visas meilės dainas išdainavau pjovėjom, ir grėbėjoms... 
 
   Šventoji pakelia savo veidą, išplečia savo dešinį krantą ir ramiai kalba: 
 
   - Ateik! Aš vingių vingiais tave išvedžiosiu, senus miestus parodysiu, pas Viliją, upelių 
močiutę, nuvesiu... 
 
   Dubio mintys, kaip Virintos vandenys, liejasi į Šventąją ir, rodos, bėga su srove ten, kur 
iš tolo matyt ji - jo šventoji svajonė, jo pasakų pasaka. 
 
   Įspaudęs griviną į keltininko rankos delną, jis grįžta vėl į žemę. Juodbėris, lyg pajutęs 
kelio galą, ima plakti pasagom, taip gyvai, kaip jaunojo Dulio širdis. 
 

________________________ 
 

   Linksmai, lyg piemenėlio ragas, švilpina vargonų triūbos. Žmonės, kvapą sulaikę, seka 
jaunavedžius, artėjančius iš zakristijos į altorių. Abu nepažįstami, nematyti. Vyras, 
aukštas, gražus, tamsiai geltonais ant šono sušukuotais plaukais. Mergina kiek mažesnė, 
dar labai jauna, bet taip pat graži. Keista tik, kad šalia jų nei pajaunių, nei svotų būrio. 
 
   Išeina kunigas, lydimas dvejų raudonžandžių berniukų. Taku, kuriuo jis praėjo, veržėsi 
mergaitė, keistai sumišusi. Ji sustoja ties grotelėmis, apsidairo ir sukrinta kryžiumi. 
 
   - Kelkis, sutryps! Matai, kokia spūstis! - puolasi prie jos moterys. 
 
   Mergaitė nesiduoda, purtosi ir kaž ką po savim murma. 
 
   - Išmesim iš bažnyčios - kelkis! - prišoka šveicorius. 
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   Lyg pabūgusi, ji pakyla, pasižiūri į altorių ir uždengia rankomis veidą. 
 
   Tuo metu kunigas užgieda „Veni Creator“. Jo balsą pagauna vargonai, juo seka choras. 
Visa bažnyčia ima gausti nuo skardžių balsų. 
 
   Prie jaunųjų prieina vaikai, nešini po sidabro lėkštelę. Du žiedai sugula ant vienos, rūtų 
šakelė ir vainikėlis - ant antros. Lyg ašaros, nubyra ant jų švęsto vandens lašai. 
 
   Dvi rankos išsitiesia ir susijungia amžinai draugystei. Kunigas perjuosia jas stula, 
uždeda ant jų savąją ranką ir pusgarsiai kalba į jaunąjį. Šis virpančiu balsu kartoja: 
 
   - Aš, Juozapas, imu tave, Veroniką, už žmoną. Mylėsiu tave ir globosiu iki grabo 
lentos... 
 
   Tuo metu prie grotelių sujuda žmonės. 
 
   - Leiskit, leiskit! - sušunka klaikus balsas. 
 
   - Raminkis! - maldauja kaž kas pusbalsiai. 
 
   - Aš pas jį ..., leiskit! 
 
   - Pas ką, kur? - šnibžda moterys. 
 
   - Pas jį!.. Ne, ne!.. Aš, aš ... ak, aš biedna!.. cha, cha, cha! 
 
   - Ulia! - išbala jaunasis. 
 
   Verutė kartoja priesaikos žodžius. Bet jis jų negirdi. Jo ausyse pamišęs juokas skamba 
ir, lyg varpo dūžiais plakasi smilkiniuose. 
 
   Žmonės vėl sujuda. 
 
   - Prasiskirkit! - prašo šveicorius. 
 
   - Cha, cha, cha!.. - atsako jam juokas. 
 
   Kunigas ištiesia kryžių prie virpančių Dulio lūpų. Jis priglaudžia jas ir jam rodos - 
paliečia jis šaltas numirėlės lūpas. 
 
   - Ulia, Ulia! - beldžiasi, lyg varpas jo širdis. 
 
   - Ulia, Ulia, Ulia! - atsako vargonai. 
 
   - Ulia, Ulia! - kartoja, rodos, visos žmonių lūpos. 
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   Jis junta, kaip kaž kieno rankos paima jį už alkūnės ir veda iš bažnyčios. 
 
   - Verut! - atsipeiki jis šventoriuje. 
 
   - Juzai! Kas tau, Juzai! - kalba ji. 
 

_________________________ 
 

   Saulė merkė paskutinius savo spindulius Šventosios vandenin. Pakrantėje skardėjo 
armonika ir gyvas juokas. 
 
   Ant aukšto kranto, senais dvaro takais vaikščiojo Juzas ir Verutė - tylūs, susimąstę. Kaž 
koks paukštelis graudžiai suokė parko šakose. 
 
   - Kodėl mes šiandie nesidžiaugiam, - kalba lyg sau Verutė. 
 
   - Prisidžiaugsim dar, Verut! 
 
   - Tu toks šiandie nesavas. Sakyk, ar nepraeina galvą skausti? 
 
   - Geriau, Verut, nesirūpink! - apkabina jis ją. - Aš ir tau šiandie apvogiau džiaugsmą - 
atleisk! Man gedulas... 
 
   - Tu labai jį mylėjai? 
 
   - Labai... - atsidūsta jis. - Vargšė, vargšė! 
 
- Taip, vargšė tavo motutė! - kalba ji. - Mylėsim ją abu. Ak, ji man atstos... 
 
   - Taip, mylėsim ją abu, Verut! Tokia nelaiminga... 
 
   Paukštytė vis dejavo, verkė. 
 
- Girdi, kaip graudžiai čiulba! - glaudžiasi prie jo jinai. 
 
   - Tur būt, nužudė kas vaikus, o gal patinėlis pametė... 
 
   - Kaip gali pamesti, Juzai! 
 
   - Patiko kita, ir nulėkė su ja. O ši suoks dienas, naktis, verks - dejuos kol širdelė iš 
skausmo plyš. 
 
   Jo balsas ėmė virpėti ir žingsniai darytis lėtesni. 
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   - Slapukai! - šaukė iš tolo senis Semėnas. - Rast jūsų negali. Eikit! Gaspadinės 
graudena - arbata, sako, atauš. 
 
   Senis buvo gerai įgėręs ir labai linksmas. 
 
   - Prisibūsit, paukšteliai, vienudu - kam skubėt! Einam! 
 
   - Einame, tėtė, einame! - ramino Verutė. 
 
   Senis paėmė abu už parankės ir tempė namų pusėn. 
 
   - Nepaleisiu, dar pabėgsit ten! - parodė į Šventosios pusę. - Vis, mat, jaunas kraujas - 
traukia ir gana! 
 
   Senis pasimuistė, kaip dveigys kumeliokas, sutrepsėjo kojom ir suplojo sau per batus. 
 
   - Ot, kai aš ... - kalbėjo jis toliau, - tai kėlėm vestuves! Tris dienas, tris naktis... Ką čia ir 
kalbėt! 
 
   Namuose skardėjo juokas. Vienas Verutės brolių pasakojo, kiek rūpesčio šveicoriui 
pridarė šiandie kaž kokia beprotė. 
 
   - Išves jis ją iš bažnyčios, o ji ir vėl atgal. Kvatojo, kaip čigonas arklių turguje. Ką su 
tokia! Nuvedė ir uždarė špitolės kamaroje. Ir žinot, kai po mišparų ją paleido, kad ji 
dūmė! 
 
   - Kur? Kur? - ištiesusios kaklus, klausė moterys. 
 
   - Kur? Į bažnyčią! 
 
- O ką šveicorius? 
 
   - Jo jau nebuvo. Ir nieko daugiau nebuvo, tik zakristijonas. 
 
   - Ir ką ji? 
 
   - Ji! - kraipė ūsus pasakotojas. - Nieko! Pamačiusi, kad nieko nėra - nusikvatojo ir, 
apsisukus, išlėkė. 
 
   - O paskui? 
 
   - Paskui - nuėjo laukais! 
 
   - Sakyk, tu man!   - stebėjosi moterys. - O iš kur ji? 
 
   - Kas ją žino! - tvirtino Semėnas. 
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   - Anykštietė? - klausė balsai. 
 
   - Ne! Būtų pažinęs tas senis. 
 
   - Koks senis? 
 
   - O tas šveicorius! 
 
   - A, šveicorius! Cha, cha! - juokėsi visi. 
 
   Tuo metu senis Semėnas atidarė duris ir įstūmė jaunuosius. 
 
   - Šekit jums - rėkėt, rėkėt, kur jie! Suradau ant šakos sutūpusius ir besiruošiančius 
išskrist. Tik purpt, ir būtų išlėkę! - parodė senis rankom. 
 
   - Tai paukščių medžiotojas! - juokėsi svečiai, atitraukę stiklines nuo lūpų. 
 
   - Už sugautuosius! - pakėlė uzboną vyresnysis Verutės brolis. 
 
   Jaunieji susėdo gale stalo. 
 
   - Gerk, žente! - ragino, prisėdęs senis. - O kai aš pas tave nuvažiuosiu, žiūrėk, kad ir 
man miežinio duotum. Kito man nereikia - tik miežinio. Ot, mano tėvas, amžiną jam 
atilsį, tai padarydavo! Visi Svedasai gyrė Semėnų alų. 
 
   - Kad tėtis vis apie tuos Svedasus! - bandė nukreipti kalbą broliai. - Kai pradės apie 
juos, tai ir šabaš - pasakos ir pasakos, - pakuždėjo jie kaimynams. 
 
   Senis išmetė alaus stiklinę, apšluostė ūsus, atsilapojo švarką ir pradėjo: 
 
   - Ką jūs išmanot apie Svedasus! - metė piktą žvilgsnį į savo suaugusius sūnus. - Ar jūs 
ten buvot kada? Ot, aš buvau ir alų gėriau. Kokie ten žmonės! Tai ne šitai čia, atsiprašant, 
smurkliai, - parodė jis į savo kaimynus, mirktelėjo ir nusišluostė ūsus. - Linksmi, kaip 
žvirbliai prie kviečių. Bet ką aš čia... Norėjau apie tėvą. 
 
   - Gerk, žente! - pakėlė jis vėl stiklinę. - Arbatos atneš vėliau. 
 
   - ... buvo smarkus, kaip ugnis. - kalbėjo jis toliau. - Pripuls prie darbo, viskas sutirpsta. 
O linksmas, ką ir sakyt! Nuo lupų jam juokas nenuaušdavo. Sutiks jis poną - nusilenks iki 
kelių. o kai šis nusigręš - jis jam špygą. Ot, taip! - parodė jis svečiams.  
 
   - Ponas buvo priedurnis. Vaikšto, būdavo, laukais su šunim ir pjudo ant moterų. Šis 
pasileidžia į būrį grėbėjų, o tos, kaip avys, bėgt. O ponui tik juoko. Šuva buvo pasiutęs. 
Žmogus, ne žmogus - puola ir gana! Vieną kartą jis ėmė ir apdraskė mergaitę, kurią 
mylėjo tėvas. Ot, čia ir prasidėjo nelaimė. Šis nutvėrė akmenį ir, - senis užsimojo ranka, - 
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kad trenks kudliui, stačiai į galvą. Ot, taip! - pridėjo jis žentui prie galvos. - Šuva tik 
kebėrkšt, ir baigtas. Ponas parpuolė and kelių, verkė, rankas graižė, bučiavo šuniui snukį. 
Visi, nustebę, žiūrėjo, kas bus. Ponas pakilo, visas kaip vėžys išraudęs, ir puolė tėvą. Šis 
bėgt, ponas vyt. Bet pavysi tu vėją laukuos. Kitą dieną ateina į naums dvaro prievaizda. 
 
   - Žinai, Semėnai, ne kokie tavo reikalai! - sako. - Ponas būtų tave taip nukovojęs, kad 
tik skudurai iš tavęs būtų likę. Bet aš perkalbėjau. Na, nenusimink, tau teks tik iš čia 
išvažiuoti. Ties Anykščiais yra kitas jo dvaras. Tu gausi ten žemės ir dirbsi jam. 
 
   - O jeigu ir ten aš jam šunį nudėsiu, kas tada? - atsiliepė tėvas. 
 
   - Valdyk liežuvį, Semėnai! - supyko prievaizda. 
 
   Sūnūs pratrūko juoktis. 
 
   - Už gerą Semėnų liežuvį! - pakėlė stiklines kaimynai. 
 
   - Pasakok, tėve! - prašė marčios. - Šito mes dar negirdėjom! Ar jis išvažiavo? 
 
   - O kaip! - Išvažiavo! Turėjo išvažiuot. Pono nepaklausysi - galvos neteksi. Tokie tada 
buvo laikai! Jis išvažiavo, o broliai paliko Svedasuos. Ir kol nepasibaigė baudžiava, jis 
negalėjo ten kojos kelti. O kai pasibaigė, mes jau buvom suaugę ir ženoti. Jis prašė jį ten 
nuvežti ir pats rodė vietą, kur ponas ant kelių klūpėjo prieš šunį. 
 
   - Visos nelaimės iš tų moterų! - bandė užvest naują kalbą vyresnysis sūnus, merkdamas 
į moterų pusę. 
 
   - Kodėl iš moterų? - atsikirto viena. - Kam reikėjo šunį užmušti? Vyrai per greit pameta 
galvas! 
 
   - Nieko nepameta! - protestavo senis. - Naujoj vietoj tėvas įsikūrė geriau, kaip jo 
broliai. 
 
   - O savo mergaitę paliko? - įsiterpė Dulys. 
 
   - Mergaitę? O kaip gi! Leidęs būtų ponas ją paimti! 
 
   - Ir jam negaila jos buvo? - klausė Verutė. 
 
   - Gal ir gaila. Bet ką darysi! Jis rado anykštietę - gražią, ot, tokią, kaip tu, Verut! 
 
   Jis apkabino ją ir pabučiavo. 
 
   - Ir buvo laimingas? - kalbino toliau žentas. 
 
   - Duok, Dieve, visiems tokios laimės! 
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   Duliui, lyg akmuo nusirito nuo krūtinės. Jis paėmė uzboną, įpylė seniui ir sau. 
 
   - Už jūsų tėvą! - sutrenkė jis stiklinę su uošviu. 
 
   Senis išmeta stiklinę ir apkabina naująjį žentą. 
 
   - Už jūsų laimę, švogrelį! - pakyla Verutės broliai. 
 
   Dulys priėjo prie jų. Stiklinės klekštelėjo, mostelėjo ore ir susirikiavo ant stalo. 
Semėnai vienas už kitą kiečiau spaudė Dulį prie savęs. 
 
   - O dabar, - tarė vyresnysis. - tavo, Verut, eilė. 
 
   Visi prisipylė stiklines ir laukė. Verutė paraudo ir nuleido akis. 
 
   - Ką gi, Verut! - apkabino ją Juzas, visas prašvitęs. 
 
   Visi nutilo, o jie, kaip du balandžiai, suglaudė savo veidelius. 
 
   Moterys atsiduso, vyrai ėmė juoktis. 
 
   - Už jūsų, Verut, laimę! - pakėlė broliai stiklines. 
 
   - Už abiejų! - šaukė kiti. 
 
   - O dabar - šilto! - pakilo senis. 
 
   Moterys puolėsi valyti stalų, kitos - nešti naujų valgių. 
 
   Dulys prisiglaudė prie Verutės. 
 
   - Kokie mes laimingi! - pasakė. 
 

_________________________ 
 

Dvaro soduos paukščiai mokė vaikus skristi į tolį. Už Šventosios maudėsi saulėje šilas ir, 
rodos, kvietė - greičiau, greičiau! Mažieji paukštyčiai nenoriai tiesė savo sparnus, čirškė, 
atsikalbinėjo. Seniai plakė juos savo sparnais ir visa gerkle šaukė. 
 
   Moterys, sustojusios kieme giedojo: 
 

Ruoškis, sesute, ruoškis jaunoji -  
Jau žirgeliai pakinkyti, 

Prie gonkelių sustatyti, - 
Ruoškis išvažiuot... 
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   Verutė priėjo prie tėvo, pabučiavo jam rankas ir graudžiai pravirko. Tėvas apkabino ją, 
suspaudė delnais jos galvą ir palietė lūpom jos kaktą. 
 
   Tegul tau Dievas padeda. Būk gera Juzui! - pasakė. 
 
   Ji apėjo visus, neaplenkė nė vaikų. 
 
   Tuo metu broliai išnešė kraitinę skrynią. Iš tvartų išlėkė pasoginis žirgas ir pora dveigių 
telyčių. 
 
   Trys vežimai leidosi iš dvaro žemyn į Šventosios pakrantę. Būrelis žmonių sekė juos ir 
lydėjo akimis. Lyg naujas spiečius tolo nuo senojo avilio - nei jo pavyt, nei sugrąžint. 
 
   Senis ligšiol aukštai kėlęs galvą, nebeišlaikė. Jo raukšlėtais veidais biro, lyg prakaito 
lašai, ašaros. Jauniausias vaikas apleidžia jį... Jis tik dabar, rodos, tai pajuto. Brangus jis 
jam buvo. Nieks taip meilaus žodžio neištardavo, kaip ji! 
 
   Štai, jis mato, kaip ji iriasi upe. Ji iškelia rankas ir šūkteli į jo pusę. Tarsi, ji skęstų ir 
šauktųsi jo pagalbos. Rodos, bėgtum galbėti, bet... ne, ne! Ji prisiiria kranto ir įlipa į 
Dulio vežimą. 
 
   - Sudiev, vaike! - padaro jis kryžiaus ženklą ore ir apsigrįžta. 
 
   Vežimai lėtu žingsniu slenka šilu, lyg skruzdės. apsikrovusios kroviniais. Tik Dulio 
važelis, lyg sakalu pakinkytas. Jam tik skristi ir niekur nesustot. Žirgas nerimsta, kaip ir 
jaunos širdys. 
 
   Duliai palieka kitus ir šuoliais pasileidžia šilu. Pušys vejasi viena po kitos. Vejasi visos. 
 
   - Ne, nepavyti jums bėgančios laimės! 
 
   Štai, ir kryžkelė - ta pati, kurią vakar pravažiavo Dulys. Jis pralėks pro ją, kaip viesulas. 
Nieks nesuvilios jo žvilgsnio, nors šimtas mergaičių čia stovėtų ir žvelgtų į jį! 
 
   - Cha, cha, cha! - staiga girdi jis. 
 
   - Cha, cha, cha! - pakartoja šilas. 
 
   Dulys instinktyviai sulaiko žirgą. Toj pačioj vietoj, kur vakar stovėjo mergaitė, buvo 
Ulia. Sėdėjo ji kelio vidury ir šaka braižė smėlyje. Jos plaukai buvo išdraikyti, suknelė 
suplėšyta. 
 
   - Kastinaičia! - pasako jis. 
 
   - Vargšė! - atsako jam Verutė. 
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   Dulys išbėga iš važelio ir prieina prie jos. 
 
   Ji nepakelia galvos ir toliau braižo. Dulys žiūri ir savo akim netiki. Ta pati razeta su 
jazminų juosta, tos pačios raidės - J.D., tie patys... Ne, metus ji dar braižė - 188…6! 
 
   - Uliut! - ištaria jis. 
 
   Ji pakelia galvą ir įsmeigia akis į jį. Jos leliukės virpėjo ir lūpos buvo iškreiptos. 
Valandėlę ji lyg abejojo - mato žmogų, ar tik šmėklą. 
 
   - Uliut! - prataria jis dar kartą ir ištiesia rankas. 
 
   Mergaitė staiga pakyla, atsitraukia keletą žingsnių atgal. 
 
   Jis tiesia į ją rankas, lyg vaikas, gaudydams laukuos drugelį, ir artėja į ją. 
 
   Ulia, lyg siutulio apimta, puola pro jį ir pasileidžia keliu, vedančiu namo. 
 
   Dulys grįžta prie vežimo, paima iš Verutės vadeles ir paragina žirgą. 
 
   - Vargšė, vargšė! - kalba sujaudinta žmona. 
 
   Dulys tyli, tik spaudžia rankose vadeles ir veja žirgą. 


